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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Danışma Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,” 

“ğ) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,” 
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“c) Danışma Kurulu.” 
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Yönetim
Kurulu üyelerinden” ibaresi “müdür yardımcılarından” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi  başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Müdür yardımcısı
MADDE 12- (1) Fakülte içi veya dışındaki Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için en fazla iki müdür yardımcısı gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erince  müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevi 
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl süre için görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Ku-
rulu başkanını Rektör belirler. Görev süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya
katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 1/2/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş

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

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı başkanı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesi anabilim dalları başkanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Dekan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Hastane Müdürü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,
e) Klinik sorumlusu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,
f) Merkez (Hastane): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
g) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
ğ) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür  yardımcısını,
h) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
i) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş He-

kimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşiresini,
j) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması

gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.
b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara bilimsel ölçütlere uygun ve ka-

liteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.
c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.
ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma mer-

kezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş-
birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.
e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak

ve akademik desteği sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı

hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.
b) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak,

lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis,
tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbir-
liği yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda ortak projelerin
geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapmak.

f) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve an-
laşmalar yaparak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika ve eğitim programları düzen-
lemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar,
kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer
eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine
ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
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aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görev süresinden önce Rektör tarafından görev-
den alınabilir.

(2) Süresi bitmeden ayrılan Müdürün yerine, aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve temsil etmek.
b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri

yapmak.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç)  Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit

etmek ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlamak.
e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
h) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)
MADDE 10- (1) Müdürün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan Klinik

Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile en fazla iki müdür
yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, Mer-
kez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev sü-
resinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi

üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden
oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Mazereti olmaksızın ve izinsiz
olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Görev
süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün bulunmadığı durumlarda ise
vekalet eden müdür yardımcısı başkanlık yapar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az iki kez toplanır. Yönetim Ku-
rulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü Hastane Müdürü tarafından oya katılmaksızın  yürütülür.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat

doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sa-

halarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için koordinasyonu sağlamak.
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c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe önerisi hakkında Rektörlük
Makamına sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-
lamak.

d) Çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimleri kurmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl
için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar almak.
ğ) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, Klinik Bilimler Bölüm Baş-

kanlığına bağlı anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma
görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından birer öğrenci temsilcisi, Hastane Mü-
dürü ve Sorumlu Hemşire ile Müdürün davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen
birer üye ile üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen kamu ve özel sektör temsil-
cilerinden oluşan temsilcilerle birlikte en fazla 25 üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi
biten üye tekrar seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildirir.
(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Müdür, ihtiyaç halinde

Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik

danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü
MADDE 15- (1) Hastane Müdürü; dört yıllık lisans mezunu ve en az beş yıllık devlet

memurluğu tecrübesi olan Üniversite idari personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Hastane Müdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanlarında, Yönetim Kurulunca

belirlenen esaslara göre bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, Merkezin;
idari, teknik, destek, mali ve sağlık hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan,
en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek,
koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 16- (1) Klinik sorumlusu; Klinik Bilimler Bölümüne bağlı her bir anabilim

dalı başkanı veya önereceği anabilim dalında kadrolu bir öğretim üyesidir. İlgili anabilim da-
lında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarında kadrolu bir öğretim üyesi De-
kan tarafından Klinik sorumlusu olarak belirlenir ve sorumluluk sürelerini gösterir zaman çi-
zelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile il-
gili olarak Müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, alt-
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.
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(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin
bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar
dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-
rumlusuna aittir.

Sorumlu Hemşire ve görevleri
MADDE 17- (1) Sorumlu Hemşire; Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim

veren yüksekokul veya fakültelerin hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik
hizmeti bulunan Üniversite personeli arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görev-
lendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, So-
rumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ko-
nusunda Yönetim Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür tarafından
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine yönelik ça-
lışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 18- (1) Merkezde, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve

verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler
kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı sorumludur.

(3) Merkezin, faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik
sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde
gerçekleştirilmesinden Merkezin yönetim organları ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla
yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin bi-
rinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Rektör tarafından tıp alanından öğretim
üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendi-
rilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Müdür yardımcıları (Hastane başhekim yardımcıları), tıp alanından öğretim üyeleri
arasından; gerek görüldüğü hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasın-
dan veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyanlar arasından top-
lamda en az üç kişi olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendi-
rilebilir. Merkez Müdürü, yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE, TEKNOLOJİ TRANSFER 
OFİSİNDE, AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMELERİNE VE ŞİRKET 
KURABİLMELERİNE DAİR 

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim ele-

manlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu
bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji
Transfer Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ve Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının

teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete
ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji Transfer
Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev ala-
bilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 36 ncı, 39 uncu, ek 32 nci ve ek 33 üncü maddelerine, 26/6/2001 tarihli ve
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 28/2/2008 tarihli ve
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,
b) Fakülte/enstitü yönetim kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve

enstitülerin yönetim kurullarını,
c) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketi,
e) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm ça-

lışma zamanını bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde geçiren öğretim elemanlarını,
f) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) şirketi: 2547 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine

göre kurulan şirketleri,
g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversi-

tedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak bölgede, Ar-Ge veya ta-
sarım merkezlerinde görev alan öğretim elemanlarını,
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ı) Yönetici şirket: Bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu teknoloji geliştirme böl-

gesi yönetici anonim şirketini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede, Teknoloji Transfer Ofisinde, Şirket Faaliyetlerinde ve

Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde Görevlendirilmeleri ile Şirket Kurabilmeleri veya

Ortak Olabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede, teknoloji transfer ofisinde, şirket faaliyetlerinde,

Ar-Ge veya tasarım merkezinde görevlendirilmeleri

MADDE 5- (1) Bölgede yer alan şirketlerde ve TTO şirket faaliyetlerinde hizmetine

ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak ikinci fıkrada

yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışma izni ve-

rilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şun-

lardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Üniversitede devamlı statüde görev ya-

pan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapacakları çalışmaları,

Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgede yer alan şirketlerde ve/veya TTO şirketinde

yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet

süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Üni-

versite Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen

öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurma-

dıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz.

Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen

öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve

Üniversite birimlerinde idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgede yer alan şirket-

lerden veya TTO şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim elemanlarından

bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan ve

tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden iti-

baren en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kuru-

lunun izni ile aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı olarak bölgede görev

alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında toplam

görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Gö-

revlendirilen öğretim elemanlarının kadroları ile ilişkileri devam ettirilir. 8/6/1949 tarihli ve

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri

süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kay-

dıyla saklı kalır.  Tam zamanlı aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üni-

versite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, Üniversite birimlerinde

idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerden veya TTO şirke-

tinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
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c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde
veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları;
Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı
olarak yarı zamanlı görevlendirilebilirler. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirmelerde; öğ-
retim elemanlarının, çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim
elemanı ile bölgedeki şirketler veya TTO şirketleri arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.
Sözleşmenin feshi hâlinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının
bölgede yer alan şirketlerden veya teknoloji transfer ofisi şirketlerinden elde edecekleri gelirler
döner sermaye kapsamı dışında tutulur. 

(3) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasa-
rımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına
unvan ve koşullara bağlı olarak aşağıda tanımlanan sürelerde aylıksız olarak Ar-Ge veya tasa-
rım merkezlerinde çalışma izni verilebilir:

a) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: Üniversite öğretim elemanlarından;
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da
idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek
olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az altı yıl geçmiş olması ko-
şuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı ola-
rak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmeleri için 2547 sayılı Kanunun 38 inci,
39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında toplam altı yıl Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış
olmaları gerekir. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin
verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan önceki gö-
revleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsa-
mında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların sigortalılık ve iştirakçilik ilişkileri hakkında 5746
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasının ilgili hükümleri uygulanır. Tam zamanlı
olarak aylıksız görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversite döner sermaye gelirlerinden
hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının Ar-Ge veya
tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Yarı zamanlı görevlendirilme: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen
faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan
Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniver-
sitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yarı zamanlı
olarak görevlendirilebilirler. Yarı zamanlı görevlendirmelerde; öğretim elemanlarının, Ar-Ge
veya tasarım merkezlerindeki çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir,
öğretim elemanı ile Ar-Ge veya tasarım merkezi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.
Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanları-
nın Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında
tutulur.

Öğretim elemanlarının şirket kurması ve şirket ortaklığı
MADDE 6- (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim

elemanları, Üniversiteye başvurur. Üniversite Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim
elemanına; bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yöneti-
minde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hu-
susunda, 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.
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(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına
alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı veya oranı Üniversite Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının bölgede şirket kurma, kurulu bir
şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve
izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

(4) 5 inci madde ile birinci fıkraya göre bölgede görevlendirilmek isteyen öğretim ele-
manları; 4691 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelerde, akademik ve bilimsel etiğe
ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun davranacaklarına dair bir taahhütname
imzalayarak bu belgeyi başvuru evraklarına eklemek zorundadırlar. 

Görevlendirmeye karar verecek merci ve izlenecek yöntem
MADDE 7- (1) Öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde

görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun
niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına
göre yapılacak görevlendirmeler; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya
TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan veya yaptığı araştırmaların sonuçlarını
ticarileştirmek amacı ile bölgede yer alan şirketlerin yönetimlerinde görev almak isteyen öğ-
retim elemanlarının ve/veya ihtiyaç sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine,
ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun
uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir.
Üç aya kadar olan görevlendirmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulu-
nun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde;
bölgede yer alan şirketlerdeki faaliyetlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmete ihtiyacı
olan şirket/TTO şirketi, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur.
Başvuru, öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi araştırma ve uygulama pro-
jesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede yer alan şir-
ketlerde veya TTO şirketinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir.
Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı,
fakülte dekanlığı ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüğünün uygun gö-
rüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde,
ilgili bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıklarının ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez
müdürlüklerinin ayrı ayrı uygun görüş bildirmesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı bir araştırma
ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim eleman-
larının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlıklarının yüksekokul/meslek yük-
sekokulu/enstitü müdürlüklerinin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

(2) Öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri ko-
nusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki
şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine ve 6 ncı maddeye göre yapılacak gö-
revlendirmeler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetlerde hizmetine gereksinim
duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bu-
lunması üzerine, ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite
Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında
da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirilmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/ens-
titü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.
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b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılacak görevlendirilmelerde;
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye
veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru, öğretim elemanı isimleri
bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki ta-
leplerde, projede yer alacak ve Ar-Ge veya tasarım merkezinde görev yapacak öğretim ele-
manları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden
isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun gö-
rüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde,
ilgili bölüm başkanlıkları ve dekanlıkların/enstitülerin ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir.
Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdü-
rünün başvurusu, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığı-
nın/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin
üç yılı geçmesi hâlinde, başvuru Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu süre Üni-
versite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Denetim
MADDE 8- (1) Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketlerinde görev almak iste-

yen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzat-
ma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin
sonunda, bölgede yer alan şirkette veya TTO şirketlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir
raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bölgedeki şirketlerde çalışan öğretim üyeleri bu ra-
pora ayrıca, yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanun kapsamında uy-
gunluğunu belirten değerlendirmesini eklerler.

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde
bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir ça-
lışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları, görev sürelerinin sonunda, Ar-Ge veya tasarım
merkezlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bu
rapora ayrıca, Ar-Ge veya tasarım merkezinin değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce İskenderun Teknik

Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde
görevlendirilme, şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetimle-
rinde görev almalarına ilişkin olarak Rektör tarafından onaylanmış kararlar, izin verilmiş gö-
revlendirmeler ve yapılmış olan süre uzatım işlemleri, süreleri tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE 

BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı lisans

programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce seviyeleri Üniversitedeki dersleri takip ede-
bilecek seviyede olmayanlar için sunulan İngilizce eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu Temel İngilizce Bölümü tarafından yürütülen hazırlık sınıfı eğitim ve öğretimine iliş-
kin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyet-

lerin süre ve tarihlerinin düzenlendiği takvimi, 
b) Beklemeli öğrenci: Hazırlık sınıfında devamsızlık/başarısızlık nedeni ile programa

devam hakkını kaybedenlerin azami süre sonuna kadar bulunduğu statüyü, 
c) Çevrim içi öğrenim (e-öğrenim): Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla

çevrim içi öğrenme faaliyetini, 
ç) Eğitim-öğretim yılı: Her biri en az on altı haftadan oluşan iki yarıyılı, 
d) İYS: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik

Sınavını, 
e) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını, 
f) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
ğ) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü, 
h) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü, 
ı) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu, 
i) Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin İngi-

lizce seviyelerini belirleyen sınavı, 
j) TİB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce

Bölümünü, 
k) TİB hazırlık sınıfı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İn-

gilizce hazırlık sınıfını, 
l) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini, 
m) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 
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n) YDYO Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuru-
lunu, 

o) YTBN: Yıl sonu toplam başarı notunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik kurullar
MADDE 5- (1) TİB hazırlık sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;
a) TİB Bölüm Kurulu; Bölüm Başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve danışmanlarından

oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar
YDYO Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur. 

b) TİB Akademik Kurulu; TİB’de tam zamanlı çalışan öğretim elemanlarından oluşur.
Kurul Başkanı TİB Başkanıdır. Kurul, hazırlık sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi
ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve önerilerde bulunur.

Öğretim dili ve İngilizce Yeterlik Sınavı 
MADDE 6- (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına ka-

bul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan İYS
ile belirlenir. Lisans öğrencileri için İYS’de başarı notu 100 üzerinden en az 59,50’dir. İYS’de
başarılı olanlar, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler. 59,49 ve altında puan
alan öğrenciler, seviyelerine bağlı olarak değişik kurlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi
alırlar. Lisans programları bazında İYS başarı notuna dair farklılıklar, Senato tarafından belir-
lenen İYS eş değerlik tablosunda belirtilir. İlgili eğitim-öğretim yılında verilen İYS ile ilgili
detaylar aşağıdaki gibidir: 

a) İYS I: Her eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavıdır. ODTÜ’ye
yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin, sene tekrarı yapan öğrencilerin ve beklemeli statüde olanların
bu sınava girme hakkı vardır. Hazırlık sınıfından muaf olarak lisans programlarına başlamak
isteyen öğrenciler, Senato tarafından belirlenen İYS eş değerlik tablosundaki sınavlardan biri
ile İngilizce yeterlik düzeylerini belgeleyememeleri durumunda, bu sınava girmek ve başarılı
olmak zorundadırlar. 

b) İYS II: Her eğitim-öğretim bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı-
dır. Hazırlık sınıfına kayıtlı olup derse devam koşulunu sağlayan ve eğitim-öğretim yılı sonunda
notu 64,50-100 arasında (yıl sonu harf notu E) olan öğrencilerin bu sınava girme hakkı vardır. 

c) İYS III: Her eğitim-öğretim yılı yaz okulu sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sına-
vıdır. Yaz Okuluna kayıt ve devam koşullarını sağlamış olan öğrencilerin katılma hakkı vardır. 

ç) Bir eğitim-öğretim yılında verilecek olan İYS sayısı, YDYO Kurulu tarafından be-
lirlenir. 

(2) İYS’de başarılı olanlar, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler. 
(3) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez. 
(4) İYS sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden

üç iş günü içerisinde YDYO’ya yapılmalıdır. İtiraz sonuçları, YDYO tarafından itiraz süresi
bitiminden itibaren beş iş günü içinde açıklanır. 

(5) Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ve İYS eş değerlik tablosunda belirtilen
sınavlardan geçer notu alan öğrenciler, Temel İngilizce Bölümünde bahar yarıyılı derslerin ke-
silme tarihi ile güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma tarihinin son günü arasında sınav sonuç
belgelerini ÖİDB’ye teslim edebilirler. Bu tarihler dışında belge teslimi kabul edilmez. Belgesi
kabul edilenler lisans programına kayıt yaptırabilirler. 
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(6) İYS ve eş değerlik tablosunda belirtilen sınavlardan elde edilen sınav sonuçlarının
geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. 

(7) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin
anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurum-
larında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri
YDYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. YDYO Yönetim Kurulu tarafından uygun
görülenler, ÖİDB tarafından lisans programlarına kayıtlı hale getirilirler. 

(8) Başka bir üniversitenin lisans programından mezun olup ikinci lisans programına
Üniversitenin hazırlık sınıfında devam eden öğrenciler, Lisansüstü program başvuruları için
yapılan İYS’ye girebilirler. İYS'den geçer notu aldıklarında bu nota dair belgelerini Temel İn-
gilizce Bölümünde bahar yarıyılı derslerin kesilme tarihi ile güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma
tarihinin son günü arasında ÖİDB’ye teslim edebilirler. Bu tarihler dışında belge kabul edilmez.
Belgesi kabul edilenler lisans/lisansüstü programına kayıt yaptırabilirler.

(9) ODTÜ’de bir lisansüstü programa kayıtlı olup ÖSYM tarafından Üniversitedeki bir
lisans programına yerleştirilen öğrenciler, ÖİDB'ye başvurmaları durumunda Temel İngilizce
Bölümündeki hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Seviye Belirleme Sınavı 
MADDE 7- (1) TİB hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim gö-

recekleri, İYS’den aldıkları puan ve/veya SBS sonuçlarına göre belirlenir. SBS, TİB Kurulu
kararına göre çevrim içi olarak da yapılabilir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme
kuralları her eğitim-öğretim yılı başında TİB Bölüm Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Eğitim süresi ve koşulları 
MADDE 8- (1) TİB hazırlık sınıfında asgari eğitim-öğretim süresi bir eğitim-öğretim

yılı (iki yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi iki eğitim-öğretim (dört yarıyıl) yılıdır. 
(2) Üniversitedeki bir lisans programına ikinci kez yerleştirilen öğrencilere TİB hazırlık

sınıfında sadece bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) okuma hakkı verilir. 
TİB öğrencilerinin kayıtları 
MADDE 9- (1) TİB öğrencilerinin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

Üniversitenin resmî internet sayfasında ilan edildiği şekilde ÖİDB tarafından yapılır. 
(2) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya eş değeri sınavlar ile ODTÜ’ye yerleştirilen

ancak ilan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, kayıtsız duruma düşer ve ka-
yıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar. 

(3) TİB hazırlık sınıfına ikinci eğitim-öğretim yılında kayıt hakkı varken kayıt koşul-
larını yerine getirmeyen öğrenciler, hazırlık sınıfına devam hakkını kaybeder ve öğrenci statü-
leri azami süre sonuna kadar “Beklemeli” durumuna getirilir. Azami süre sonuna kadar İngilizce
yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler, Üniver-
siteye kayıt, sınav ve benzeri tüm öğrencilik haklarını kaybeder. Bu kapsamdaki öğrenciler,
sadece kayıtsız durumda olduğu yıl ve takip eden yılda güz yarıyılı başlamadan verilen İYS
I’e sınav başvuru ücreti ödeyerek girme hakkına sahiptir. 

(4) İlgili eğitim-öğretim yılı için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçe-
lerini belirterek ve belgeleyerek TİB Başkanlığına en geç o eğitim-öğretim yılının güz yarıyılı
ders ekleme ve bırakma süresi bitimine kadar eğitim görmek için başvurur. Mazereti YDYO
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrenci-
lerin dönem kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.
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Devam durumu 
MADDE 10- (1) Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. 
(2) Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere TİB Bölüm

Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. 
(3) Üniversitenin ilgili yönergesi kapsamında alınan sağlık raporları ile belgelenen veya

TİB Bölüm Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki mazeretler kabul edilmez. 
(4) TİB öğrencilerinin almış oldukları heyet raporları haricindeki günlük veya kısa

süreli raporların süresi, öğrencinin bir yarıyılda aldığı toplam ders saatinin %10’unu aşamaz. 
(5) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ha-

zırlık sınıfına devam hakkını kaybeder ve azami süre sonuna kadar öğrenci statüleri “Bekle-
meli” durumuna getirilir. 

Değerlendirme ve notlar 
MADDE 11– (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı sonunda durumlarını

gösteren bir harf notu verilir. Bu harf notları öğrencinin yıl sonunda elde edeceği İYS hakkı
veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfına devam hakkı olup olmadığını belirler. 

(2) İlgili harf notu TİB tarafından takdir olunur. 
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınavları ile yıl içi çalışmalarındaki başarısı

ve derse devamı göz önünde bulundurulur. 
(4) Hazırlık sınıfında aktif kayıtlı öğrenciler için harf notları yıl sonu durumlarına göre

aşağıdaki gibidir:
a) FU: 00,00 - 49,49 
b) PE: 49,50 - 64,49 
c) E: 64,50 - 100 
ç) NA: Devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir. 
Başarı, başarısızlık ve yaz okulu 
MADDE 12- (1) Başarı, başarısızlık, devam zorunluluğu ve yaz okuluna dair esaslar

TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında TİB internet site-
sinde “Kurallar ve İşleyiş” başlığı altında duyurulur. TİB hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı
durumları, içinde bulundukları eğitim-öğretim yılının bitiminde verilen İYS sonucu ile belir-
lenir. İYS’ye girebilmek için gerekli koşullar, TİB Bölüm Kurulunun önerisi üzerine YDYO
Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Hazırlık sınıfında aktif kayıtlı öğrenciler ve yıl sonu notu FU, PE, E ve NA olan
öğrencilerin İYS hakları aşağıdaki gibidir: 

a) Eğitim-öğretim yılı sonunda kayıt ve devam koşulunu sağlayan ve yıl sonu notu E
olan öğrenciler İYS II’ye girebilirler. İYS II’den başarılı olanlar lisans programlarına kayıt
yaptırabilirler. Eğitim-öğretim yılı sonunda FU, NA veya PE notu alan öğrenciler İYS II’ye
giremezler. 

b) Eğitim-öğretim yılı sonunda kayıt ve devam koşulunu sağlayan ve yıl sonu notu E
olan ancak İYS II’de başarısız olan öğrenciler ve yıl sonu notu PE olan öğrenciler katkı payı
ödemek koşulu ile yaz okuluna kayıt yaptırabilirler. Yaz okuluna kayıt ve devam koşulunu sağ-
layan öğrenciler İYS III’e girebilirler. İYS III’ten başarılı olanlar lisans programlarına kayıt
yaptırabilirler. İYS III’ten başarısız olan öğrenciler, azami eğitim süreleri dahilinde bir sonraki
eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırabilirler. 

c) Eğitim-öğretim yılı sonunda harf notu E olan ancak İYS II’de başarısız olan öğren-
ciler, İYS III’ten başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda FU ve NA notu almış
öğrenciler ile beklemeli statüsünde olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında verilen
İYS I’e girebilir. Başarılı olanlar lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Başarısız olan öğ-
renciler, azami eğitim süreleri dahilinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırabilirler. 
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ç) Eğitim-öğretim yılı sonunda FU notu alan öğrenciler, içinde bulundukları eğitim-
öğretim yılının bitiminde verilen İYS II’ye giremez ve ilgili yılın yaz okuluna katılamaz. Bu
öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I’e sınav başvurusu yapmak-
sızın girebilir. Başarılı olanlar lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Başarılı olamayan öğ-
rencilerin statüleri, azami süre sonuna kadar “Beklemeli” durumuna getirilir. Bu öğrenciler,
hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha eğitim göremez ancak bir sonraki eğitim-öğretim
yılının başında verilen İYS I’e kayıt yaptırarak ve başvuru ücreti ödeyerek girebilir. İYS I’de
başarılı olamayan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce ye-
terliğini belgeleyemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği
kesilir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere, ilk eği-
tim-öğretim yılının sonunu takip eden dört yıl içinde; tekrar yılının sonunu takip eden üç yıl
içinde ve her yıl sadece İYS I hakkı verilir. Bu sınavlara katılacakların ilan edilen tarihe kadar
katılmak istedikleri sınav için kayıt yaptırmaları ve başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir.
Başarılı olanlar veya İngilizce yeterliğini belgeleyen öğrenciler, lisans programlarına kayıt yap-
tırabilir. 

d) Derse devam koşulunu sağlamayan öğrencilere yarıyıl sonunda harf notu (NA) olarak
verilir. Bu öğrenciler, içinde bulundukları eğitim-öğretim yılının bitiminde verilen İYS II’ye
giremez ve ilgili yılın yaz okuluna katılamaz. Bu öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılının
başında verilen İYS I’e sınav başvurusu yapmaksızın girebilir. Başarılı olanlar lisans program-
larına kayıt yaptırabilir. Başarılı olamayan öğrencilerin statüleri, azami süre sonuna kadar
“Beklemeli” durumuna getirilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha
eğitim göremez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılının
başında verilen İYS I’e kayıt yaptırarak ve başvuru ücreti ödeyerek girebilir. İYS I’de başarılı
olamayan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini
belgelemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği kesilir. 

(3) Hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha eğitim görme hakkı olan tekrar öğ-
rencileri dönem başında belirtilen süre içerisinde katkı payı yatırmadıkları takdirde kayıtsız
durumuna düşerler. Bu öğrenciler, içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılının bitiminde verilen
İYS II’ye giremez ve ilgili yılın yaz okuluna katılamaz. Bu öğrencilerin takip eden eğitim-öğretim
yılının başında verilen İYS I’e ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için kayıt
yaptırmaları ve başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir. Başarılı olanlar veya İngilizce yeter-
liğini belgeleyen öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Başarılı olamayan öğren-
cilerin statüleri, azami süre sonuna kadar “Beklemeli” durumuna getirilir. İYS’de başarılı ola-
mayan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini bel-
gelemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği kesilir.

İzinli sayılma 
MADDE 13- (1) Öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir eğitim-öğretim

yılı için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, YDYO Yönetim Kurulu tarafından en
fazla bir eğitim-öğretim yılı daha olmak üzere uzatılabilir. TİB hazırlık sınıfı öğrencilerine,
eğitim-öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez. 

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir: 
a) Sağlık.
b) Askerlik.
c) Maddi ve ailevi.
ç) Yurt dışı eğitim.
d) İngilizce bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek.
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e) Doğal afet.
f) Salgın. 
(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-

likte TİB Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme ve bırakma süresi bitimine kadar baş-
vurur; ancak beklenmedik durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur. 

(4) TİB Başkanlığı, öğrencilerin izin talebini değerlendirerek YDYO Yönetim Kuruluna
iletir. 

(5) YDYO Yönetim Kurulu, kararı ÖİDB’ye iletir ve ÖİDB tarafından işleme konulur. 
(6) İzinli sayılan süre, eğitim-öğretim süresine dahil değildir. 
(7) İzin süresi biten öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıtlı hale getirilir.

Bu öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan İYS I’den veya Senato tarafından eş değerliği
kabul edilen sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabi-
lirler. 

(8) Aşağıdaki sebeplerle kısa süreli izin talepleri, belgelenmek koşulu ile TİB Kurulu
kararı ile değerlendirilir:

a) Kısa süreli doktor muayene izni.
b) Rektörlük makamı tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinlikler.
c) Bedelli askerlik.
ç) Ulusal ajanslar, yabancı hükümetler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine

edilen projeler kapsamındaki etkinlikler.
d) Yakın akraba vefatı.
e) Düzenli sağlık kontrolleri gerektiren kronik hastalıklar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş 
MADDE 14- (1) TİB’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan kurumlara

geçişleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. 
Kuzey Kıbrıs Kampüsü 
MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yürütülen Yabancı Diller

Okulunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 17- (1) 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe gi-

rer.
Yürütme 
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde

yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl

başlama/bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten lisansüstü eğitim-öğretim
yılına ait takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı-

nı,
d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma-

ların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden
Enstitü Müdürüne karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca
atanan öğretim üyesi veya doktorasını tamamlamış öğretim görevlisini, tezli yüksek lisans ve
doktora programında ise öğretim üyesini,

g) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden ders aldığı dönemi,
ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından hazırlanan proje

çalışmasını,
h) Enstitü: Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Ens-

titü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
j) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan

notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle he-
saplanacak değeri,

k) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği
durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,
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l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun ola-
rak ve AKTS’ye göre hesaplanan krediyi,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı olan yüksek lisans ve
doktora öğrencisini,

o) Özel yetenek sınavı: Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden anabilim/anasanat
dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,

ö) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Tezli yüksek lisans/doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilim-

sel bir çalışmayı,
s) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geç-

tiği dönemi,
ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevlerini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en az üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, labora-
tuvar, atölye ve benzeri etkinliklerin ders saatlerinin yarısının toplamından oluşan kredi biri-
mini,

u) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma
zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

ü) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
v) Yarıyıl: Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her birini,
y) Yeterlik sınavı: Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesine yönelik yapılan sınavı,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
bb) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5- (1) İlgili anabilim/anasanat dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi,

Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları
açılabilir.

(2) Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana-
bilim/anasanat dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

(3) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak
Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile Enstitünün bir anabilim/anasanat
dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açı-
labilir.
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(4) Anabilim/Anasanat dallarınca önerilen programlar ile ilgili değişiklik önerileri, Ens-
titü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü öğretim yapmak üzere bir
fakülte, yüksekokul, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı ad ve içerik taşıyan, disip-
linlerarası bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir anabilim/anasanat dalının başkanı
Enstitü Müdürü tarafından atanır. Anabilim/Anasanat dalı başkanının görev süresi 3 yıldır.

(6) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak
üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat
hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 6- (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programlara alınacak

öğrenci sayısını ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan
talep formuna göre üzerlerindeki öğrenci yükü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak Ensti-
tüye önerir. Lisansüstü kontenjanlar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinle-
şir.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara
kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav
tarihleri ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında
öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvurulara ilişkin esaslar
MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara

göre yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan
ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat
dalının görüşü doğrultusunda belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar
şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına/YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına
veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e
eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak;

1)  Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde,

2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında, 

ALES şartı aranmaz. 
c) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan şartı aranmaz.
ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarındaki öğretim
dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hasta-
nesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
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1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/ço-
cukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli aday-
larda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.
(5) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların bir mezuniyet belgesine

ve başvurduğu programın puan türünde en az 65 ALES puanına veya eşdeğeri sayılan bir sı-
navdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 veya eşdeğeri bir puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek puan ve mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari pu-
anlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato kararı
ile yükseltilebilir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek pua-
na sahip olmaları gerekir.

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları daha önceden aldığı puan türü veya
doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda doktora programına başvuru ya-
pabilir.

e) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

Öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 8- (1) Başvurular, Enstitü tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir

ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-
sabında YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES pua-
nının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak
toplanır. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil belgesi bulunmayan aday-
ların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi

27 Haziran 2022 – Sayı : 31879                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunları kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü prog-
rama girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından, 55’ten
düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ALES puanı yerine hesaplamalara
dahil edilir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde; özel yetenek sınavı puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, varsa
yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değer-
lendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Özel yetenek sınavının kapsamı, Senato
tarafından çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
%50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat puanının
%20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının en az
70 puan olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/ve-
teriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları kapsamındaki adayların değer-
lendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık
alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir
puan belirlenir ve ALES puanı yerine hesaplamalara dahil edilir.

d) Tezli yüksek lisans ve doktora programı başvuru değerlendirilmelerinde; taban pua-
nın üstünde puana sahip adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen konten-
janlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sayısını aştığı takdirde
sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada eşitlik halinde mezu-
niyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayların değerlendirmesini yapmak üzere, öğrenci kabul
edecek anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise
çoğunluğu ilgili anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç kişilik jüri oluşturur. Enstitü Yö-
netim Kurulu, disiplinlerarası anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen jüri üye sayısını
artırabilir. Jüri ilanda belirtilen tarih, yer ve saatte toplanarak öğrencilerin değerlendirmesini
yapar. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış sonuç listesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından en geç iki iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü
tarafından ilan edilir.

Uluslararası öğrenci başvuru koşulları
MADDE 9- (1) Uluslararası adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

kararları esas alınarak yapılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve bilimsel hazırlık programına ilişkin diğer
esaslar Senato kararı ile belirlenir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 11- (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci ka-
bul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12- (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları ve diğer usuller Senato kararı ile belirlenir.

Kesin kayıt
MADDE 13- (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için istenilen
belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.
(3) Öğrenci alım ilanında belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların

yerine, başarı sırasına göre eksik kalan kontenjan kadar yedek adayların kayıtları yapılır. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğren-
cilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yıl ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme iş-
lemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı veya öğre-
nim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenci, ders
ekleme-bırakma süresi içerisinde mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği
takdirde ilgili programa kayıt yaptırabilir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilme-
yen öğrencinin, ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen
süreler kayıtlı bulunduğu programın azami süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 15- (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez
açılacak dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Se-
natonun onayıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyesi tarafından verilir. Açılması onaylanan
derslerden ilgili yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğretim üyeleri anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez
çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile arttırılabilir.
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(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Danışman
MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrencilere, Üniversite kadrosunda bulunan veya 2547 sa-

yılı Kanun kapsamında görevlendirilen öğretim üyeleri içerisinden bir tez danışmanı, tezli yük-
sek lisans programında birinci yarıyıl, doktora programında ise ikinci yarıyıl içerisinde anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin de talebi dikkate alınarak Enstitüye önerilir.
Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında birinci ya-
rıyılın sonuna kadar, doktora programında ise ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda
bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci
ile birlikte karar verir ve Enstitü ile ilgili resmî işlemleri zamanında yapmakla sorumludurlar.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu
ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü
programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(6) Gerekli hallerde tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ve/veya tez danışmanı öğretim
üyesinin mazeretini belirtir yazılı dilekçesini anabilim/anasanat dalına sunması üzerine, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapı-
lır.

(7) Danışmanlara ilişkin diğer esaslar Senato kararı ile belirlenir.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 17- (1) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışman öğretim üye-

sinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin ak-
tarılması, öğrencilere temel bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiğinin öğretil-
mesi, akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili kaynakları izleyebilme
yeteneğinin kazandırılması amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi
yalnız birinci danışman tarafından verilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, ders açma isteğinin Enstitü Kurulunca kabul
edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve öğrenci kayıt yaptığı
sürece öğretim üyesinin izinli, görevli olduğu günler ve resmi tatiller dışındaki yarıyıl ve yaz
tatillerinde de devam eder.

(4) Uzmanlık alan dersi her öğretim üyesi için, öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek
lisans ve doktorada haftada dörder saat olarak açılır.

Seminer
MADDE 18- (1) Seminerin amacı; öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir konuda hazır-

ladığı sunumu öğrenci ve öğretim elemanlarına sunmasıdır.
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(2) Seminere ilişkin uygulama esasları Senato kararı ile belirlenir.
Ders alma
MADDE 19- (1) Akademik yılı oluşturan her bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dersten olu-

şur.  Öğrenciye, her dönem öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile en fazla 36 AKTS kre-
dilik ders aldırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi, ikinci ve/veya üçün-
cü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir.

(2) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen dersler ile başarısız olunan dersin yerine farklı
bir ders alınırsa alınan bu dersler ilgili yarıyılın kredi yüküne dahil edilir.

(3) Bir öğrenci, ders dönemi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin
(seminer ve uzmanlık alan dersi hariç) yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(4) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde ders ekleme-çı-
karma yapabilir.

Ders tekrarı
MADDE 20- (1) Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak

zorundadır. Herhangi bir nedenle zorunlu bir ders programdan kaldırılmışsa, öğrenci varsa baş-
ka bir zorunlu ders seçebilir, yoksa öğrencinin danışmanının uygun gördüğü seçmeli derse in-
tibakı yapılır. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya derslerin yerine, aynı derse veya baş-
ka bir derse danışmanının onayı ile kayıtlanabilir. 

(2) Lisansüstü öğrenciler, almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamazlar.
Ders saydırma
MADDE 21- (1) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak ba-

şarılı olduğu dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) danışmanın görüşü, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu prog-
ramda alması gereken derslerin yerine  saydırabilir.

(2) Ders saydırma başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, mazeretli ka-
yıtların son gününe kadar yapılabilir. Daha sonraki yarıyıllarda yapılacak ders saydırma baş-
vuruları dikkate alınmaz.

(3) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, lisansüstü eğitim programında alması gereken derslerin yerine sayılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 22- (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim

ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik
derslerin %70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80’ine devam etmiş
olması gerekir. 

(2) İlk kez alınan ya da devamsızlık nedeni ile başarısız olunan dersler hariç, tekrarlanan
dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar
MADDE 23- (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav

tarihleri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sı-
navlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü,
hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine
yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarının tarih ve yerleri
Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân
edilir.
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(4) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.
(6) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere

giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.

(7) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara
mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler
girerler. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alı-
nır.

(8) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemi
üzerinden girilerek, onaylı çıktıları, sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı
tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 24- (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygu-

lamalı çalışmalar ve ödev gibi çalışmalarda öğrencinin gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda,
100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye
hem puan hem de not olarak bildirilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav puanının %40’ının,
yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının %60’ının toplanması ile hesaplanır. Öğrencilere
duyurulmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bilgi vermek koşuluyla,
öğrencinin yarıyıl içinde yapacağı çalışmalar, sınav yerine ve/veya sınavlarla birlikte değer-
lendirilebilir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, dok-
torada en az BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
65-69 CB 2,50
50-64 FD 1,00
00-49 FF 0,00

(3) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan aldıkları dersler-

den muaf olmaları durumunda kullanılır.
b) G (Başarılı, Geçti): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.
c) K (Başarısız, Kalır): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarısızlık durumu için kullanılır.
ç) B (Ders Bırakma): Herhangi bir sebeple bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.
d) S (Süren Ders): Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının dö-

nem içerisinde bitmeyerek devam etmesi durumunda kullanılır.
e) F1 (Devamsız): Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok, başarısız.
f) F2 (Devam etti): Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.
g) FF, FD: Başarısız dersler için kullanılır.
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Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 25- (1) GANO, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıtlan-

dığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayı-
ların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı not
ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin M, G, K, B ve S notu aldığı
dersler dikkate alınmaz.

Notlarda maddi hata
MADDE 26- (1) Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede
maddi hata tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili öğretim elemanınca yapılır ve
yapılan bu düzeltme anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne ve öğ-
renciye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 27- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, Senato ta-
rafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile
yürütülebilir.

(3) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarıyla ilgili tüm hususlar Senato tarafından
belirlenir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şek-
linde de düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle
yürütülür.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izin hususları ile geçiş şart-
ları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on
ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.

Süre
MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl-
dır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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Dönem projesi
MADDE 30- (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu akademik takvimde

belirtilen süreye kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu
dersi yeniden alır.

(3) Dönem projesi, ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte de yürütülebilir.
Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kurallarına uygun
şekilde hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı vasıtasıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 32- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders
MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eği-

tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Süre
MADDE 34- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Ancak; almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini
başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, dönemlik AKTS sı-
nırı aranmaksızın en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 35- (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul

Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı/Başvurusu ile birlikte anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerilir. Tez konusu Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde
belirtilen tarihe kadar yapılır.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 36- (1) Öğrenci, tezini Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez yazım kılavuzuna uygun yazılmayan
tezlerin savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi Enstitüye teslim
eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(3) Tez savunma sınav jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.  Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek
üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tezler Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönde-
rilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 37- (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav jüri tarafından
belirlenen, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen
tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ya-
pılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek
anabilim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15
gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden ince-
leyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim eder. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına, karar aşaması dışında açık olarak yapılır.
Ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir, jürinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişiklik
yapılabilir. Bu karar ve jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporları ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, Enstitüye bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi red-
dedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 38- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans
diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezini veya Enstitü tarafından istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı
olduğu programı tamamlamış sayılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 39- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 40- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak lisans programından alınan dersler
doktora ders yüküne sayılmaz.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı tümleşik doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir.
Süre
MADDE 41- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de ta-
mamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak
başarılı olan öğrenci, dönemlik AKTS sınırı aranmaksızın tezini teslim edebilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve semi-
nerini başarı ile tamamlayan ve doktora yeterlik dersine kayıt yaptıran öğrenciler başvuruları
halinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavları yılda iki kez ve akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmesi gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalında
sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onayla-
nan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev
süresi; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Anabilim/Anasanat
dalı başkanının yeniden atanması veya üyelerden birinde değişikliğin gerekli olması halinde
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ko-
mitenin görev süresi başlar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin
düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tarih, yer ve saati ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Dok-
tora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda, Senato
tarafından çıkarılan usul ve esaslara göre başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav
için verilen süre bir saatten, sözlü sınav süresi yarım saatten az olamaz.

(6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve sınav evrakı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönde-
rilir.
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(7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programda alması gereken asgari AKTS ders kredisinin
(uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç) üçte birini geçmemek üzere fazladan ders almasını
isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasa-

nat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı
tezlerde ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Tez önerisi savunması ile takip eden
tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme raporu
MADDE 44- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı ge-
rektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine sunar.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul ve ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savun-
masını izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi
atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Programa aynı danışman ve tez izleme ko-
mitesi ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; farklı bir danışman, tez konusu veya tez
izleme komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma-
sına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Kabul edilen tez önerisi gerekli ise etik kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yöne-
tim Kurulu kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için;
a) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere ol-

mak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir.
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b) Tez izleme komitesi, ilan edilen tarihte toplanarak tez çalışmasını başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bu-
lunmadan tez izleme komitesince ilan edilen tarihte toplantıya katılmayan öğrencinin tez ça-
lışması başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tez önerisinde savunulan rapor, tez izleme komitesi ara raporu olarak değerlendiril-
mez.

ç) Tez çalışması dersi alınmadan tez izleme komite raporu sunulamaz ve iki rapor arası
en az üç ay olmalıdır.

(7) Kabul edilerek onaylanan tez önerisinde değişikliğin gerekli olması halinde, tez iz-
leme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imza-
larını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 45- (1) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tez ko-

nusu veya çalışma alanı ile ilgili en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması ve ilgili ma-
kalede Üniversitenin adının geçmesi gerekir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi Enstitüye teslim eder.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil ve
iki yedek üyeden oluşur. Yedek jüri üyelerinden ve tez izleme komitesi dışındaki asil üyelerden
en az birinin ilgili anabilim/anasanat dalından ve başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili
anabilim/anasanat dalından olması gerekir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tarafından hazırlanan tezler, Enstitü Müdürlüğünce belirlenen esaslara göre
jüri üyelerine gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 46- (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı,
jüri tarafından belirlenen, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte
yapılır. İlan edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak
değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ya-
pılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek
anabilim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on
beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak iş-
leme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
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(3) Jüri üyeleri, öğrencinin sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden incele-
yerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim eder. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-
cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı, karar aşaması dışında öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. 

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez savun-
ma sınav jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişikliğe gidilebilir. Bu karar ve jüri
üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 41 inci maddenin beşinci fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 47- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izin
MADDE 48- (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeret-

lerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve Enstitü Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul ede-
ceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla,
tezli yüksek lisans programları için iki yarıyıla, doktora programları için dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında
öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bi-
limsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geç-
memek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             27 Haziran 2022 – Sayı : 31879



(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez,
sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç derslerin başlamasına
kadar yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağ-
lanır.

(5) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İlişik kesme
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-

meyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen
veya tezini süresinde Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Ayrıca,
aşağıdaki durumlardaki lisansüstü öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası almış olanlar.

b) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla gi-
denler.

Disiplin işlemleri
MADDE 50- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve ilan
MADDE 51- (1) Her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresine

gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim süresince Enstitü tarafından yapılan ilan
ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversiteler-

arası Kurul, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53- (1) 4/10/2020 tarihli ve 31264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
(2) 4/10/2020 tarihinden önce Üniversitede doktora programlarında kayıtlı olan öğren-

cilere 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(3) 2022-2023 eğitim-öğretim güz yarıyılından önce Üniversitenin tezsiz yüksek lisans

programlarına kayıt yaptıran öğrenciler hakkında, 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan
Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam
eder.

Yürürlük
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fa-

kültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini ge-

liştirmek için aldıkları eğitimi,
b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve benzeri sorunlarıyla ilgilenen

ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyelerini, 
c) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğren-

cilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan
bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu öğretim üyesini,

d) Bütünleyici (Entegre) sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten
eğitim sistemini,

e) Dekan: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,
g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teo-

rik ve uygulamalı derslerin bütününü,
ğ) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuz iki haftalık süreci,
h) Dönem koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinas-

yonun sağlanmasından sorumlu öğretim elemanını,
ı) Eğitim Komisyonu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komis-

yonunu,
i) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Geri Bildirim Komisyonu ve Program Geliştirme Komisyonu: Fakültede mezuniyet

öncesi tıp eğitimi programını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve dü-
zenlemeler doğrultusunda sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan komisyonu,

k) İnteraktif eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yön-
temlerini,

l) Koordinatörler Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordina-
törler Kurulunu,

m) Mezunlarla İletişim Komisyonu: Mezunlar ile iletişimi sürekli ve güncel olarak ko-
rumada, gerekli veri tabanını ve ilişkili yöntemleri belirlemek, mezunlar ile iletişim ve daya-
nışmaya katkı sağlayacak konuları tespit etmek, etkinlikler düzenlemek, mezunlar ile iş birliği
yaparak Fakülte ve eğitim programına katkı sağlamaya yönelik öneri ve yöntemler geliştirmek,
mezunlar ile Fakültenin iç ve dış paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan
komisyonu,
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n) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi prog-
ramında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bir sistem
anlayışıyla programlı şekilde ele alıp, Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin tasarım ve
işleyişini geliştirmek üzere oluşturulan komisyonu,

o) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı
öğrenmeyi içeren eğitim yöntemini,

ö) Program Geliştirme Komisyonu: Eğitim programının değerlendirilmesine uygun mo-
del, yöntem ve araçları tanımlayarak düzenlemelerini sağlamak, eğitim programının işleyişi
sırasında ortaya çıkan problemleri tespit etmek ve gerekli düzenlemeleri sağlamak, eğitim prog-
ramına etki eden koşulları, eğitim ortamlarını, çalışma planlarını, stratejilerini takip ve geliş-
tirmek üzere eğitim etkinlikleri, uygulamaları ve programın kısa ve uzun vadeli başarılarını
değerlendirerek paydaşlarıyla bunlara uygun program iyileştirmelerini ve geliştirmesini sağ-
lamak üzere kurulan komisyonu,

p) Rektörlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile klinik uygulamaların ta-

mamını,
ş) Sürekli Yenilenme ve Gelişme Komisyonu: Tıp eğitimi ve öğretimi ile ilgili güncel

gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, paydaşlarından sürekli yenilenme ve gelişme adına
ilgili konuları talep etmek, bu konuda yapılacak etkinlikler için uygun ortam sağlamak üzere
kurulan komisyonu,

t) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
u) Yatay geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçi-

şini,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

İlk kayıt
MADDE 5- (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğ-

renci kabul edilir. Kayıt tarihleri Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemlerini
belirlenen tarihlerde tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir.

(3) Sağlık raporu, askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş
MADDE 6- (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:
a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hü-
kümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.

b) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya Üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü bel-
gelemek.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut
mevzuatı ve Senatonun konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.
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(3) Yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurullarca tespit edilir ve süresi içerisinde ilan edil-
mek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti
MADDE 7- (1) Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, kayıttan sonraki ilk iki hafta

içinde muafiyet isteği ile başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin ders, ders kurulu ve stajları için
yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ilgili intibak komisyonu kararlarına istinaden ders, ders
kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

Kayıt yenileme
MADDE 8- (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için

her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek
zorunludur. Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin harçlarını zamanında yatırmaması
durumunda kayıtları yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı verilmez.
Kayıt yenilenmeyen dönem, eğitim süresinden sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen
ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kaydı, Dekanlıkça
uygun görülen tarihte yapılır.

Eğitim dili
MADDE 9- (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği almış

öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen prog-
ramlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönet-
melik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve yürürlükteki hü-
kümler doğrultusunda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10- (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya

da 5500 saatlik teorik ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tama-
mında başarılı olamayan öğrenci, bir üst döneme devam edemez.

(2) Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi, azami eğitim süresinden
sayılır. Azami eğitim süresi dokuz yıldır.

Dönem süreleri
MADDE 11- (1) Bir dönem en az otuz iki hafta ya da 1000 saatlik eğitim-öğretim sü-

resini kapsar. Eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elli iki haftalık bir süreyi kap-
sar.

(2) Bir dersin/stajın belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin
AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak
belirlenir. 

(3) Her ders kurulun/stajın AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. AKTS kredisi öğ-
rencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ders planı ile birlikte derslerin AKTS kredisi ilgili
mezuniyet öncesi koordinatörler ve Eğitim Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu ka-
rarı ile belirlenir. Bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders
planında gösterildiği kadardır. 

(4) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kre-
disidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS
kredisidir.

(5) Akademik Takvim, her yıl Koordinatörler Kurulu tarafından oluşturularak Eğitim
Komisyonuna sunulur. Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra Fakülte Kurulunca tespit
edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilan edilir. Eğitim-
öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, kayıt yenileme ile benzeri konular aka-
demik takvimde belirtilir.
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Eğitim-öğretim sistemi
MADDE 12- (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim siste-

minde, vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (teorik ve uygulama) ilgili disiplinlerce topluca
verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak ele alınır. Ders kuruluna temel oluşturan
vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, aynı sınıfta organ sisteminin
multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme ve
değerlendirmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alı-
nır.

(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.
(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin

tıbbın temel kavram ve ilkelerini, klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi
yaklaşımlarını, klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumla-
yarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerileri yeterli düzeyde
uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tu-
tum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü
stajlar yer almaktadır.

(4) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı (laboratuvar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp
sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar) dersler şeklinde olabilir. Dersler zorunlu
ve/veya seçmeli olabilir.

(5) Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan akademik takvim içerisinde, alan içi seç-
meli dersler yer alabilir. Seçmeli dersler, öğrencilerin önerilen dersler içerisinden seçerek ala-
cağı meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerdir. Seçmeli derse kaydolacak öğrenci sa-
yısının alt ve üst sınırı ilgili kurul tarafından, mevcut altyapıya göre belirlenir. Seçmeli ders
kredisi tüm dönem kredisinin %10 (yüzde onunu) geçemez.

(6) Her eğitim-öğretim yılı için tüm anabilim dalları Koordinatörler Kurulu tarafından
belirlenen sayıda alan içi seçmeli ders hazırlığı yapmakla yükümlüdür. Öğretim üyeleri tara-
fından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan alan içi seçmeli ders başvuru
teklifleri Koordinatörler Kurulu ve Eğitim Komisyonunda görüşülür. Ayrıca, Tıp Eğitimi ve
Bilişimi Anabilim Dalı veya koordinatörlük, yeni eğitim-öğretim yılında ders kurulu ve staj-
larda sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olan alan içi seçmeli derslerin açılmasını De-
kanlığa teklif edebilir.

(7) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak alan içi seçmeli dersler Fakülte Kurulunun
onayı sonrası Dekanlık tarafından ilan edilir.

(8) Dikey entegrasyon dersleri her eğitim-öğretim yılı başlamadan anabilim dallarının
önerisi alınarak Koordinatörler Kurulu ve Eğitim Komisyonunda görüşülüp düzenlenir. 

(9) Her eğitim-öğretim yılı sonunda dikey entegrasyon dersleri program değerlendirme
sürecine uygun olarak değerlendirilir.

(10) Ayrıca İnteraktif, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ve güncel eğitim yöntemleri
de kullanılabilir.

(11) Dönem 4 ve 5 stajları birlikte değerlendirilir. 
(12) Stajlarda makale saatleri yapılabilir. Makale saatleri öğrenciler tarafından sunulan

alan içi makaleleri kapsamaktadır.
Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi
MADDE 13- (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı

başkanlığında Dekan tarafından üç yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eği-
tim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar yapar. Gündem ile ilgili olarak Fakülte öğrenci
temsilcisi Eğitim Komisyonu toplantılarına katılabilir.
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(2) Fakültede eğitim-öğretim Dekanlıkça görevlendirilen Eğitim Komisyonu, başko-
ordinatör, dönem koordinatörü, dönem koordinatör yardımcısı, ders kurulu sorumlusu, staj so-
rumlusu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ve Program Geliştirme Komisyonu tarafından yü-
rütülür. 

(3) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı başkan-
lığında başkoordinatör, dönem koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-
öğretimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için
atanır. Görev süresi dolan koordinatör yeniden atanabilir.

(4) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi
ile biter. Görevinden ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.

(5) Kurul ve Komisyon üyeleri bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı
ile akademik takvimi hazırlar. Bu program Eğitim Komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu
ve Senatonun onayına sunulur.

(6) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj so-
rumlusu olarak görevlendirilir. Staj sorumlusu, dönem koordinatörleri ile iş birliği içinde staj
programının uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(7) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite gü-
vencesi uygulamaları ile eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(8) Fakültede mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili çalışma grubu, kurul, ko-
misyon ve koordinatörlük oluşturulması Fakülte Dekanı tarafından sağlanır.

(9) Ders kurulu ve staj sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazır-
lanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerinin alınması, sınavların yapıl-
ması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür. 

(10) Geri bildirim komisyonu iki ayda bir toplanarak değerlendirmeler yapar.
(11) Program geliştirme komisyonu yılda en az iki defa toplanarak değerlendirmeler

yapar. Program geliştirme komisyonu, mezuniyet öncesi eğitim süreçleri ile ilgilenir. Komis-
yon, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, başkoordinatör, temel
tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerini içine alan öğretim üyelerinden oluşur.
Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem 1, 2 ve 3’ten bir, dönem 4 ve
5’ten bir, dönem 6’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilebilir. 

(12) Sürekli Yenilenme ve Gelişme Komisyonu yılda en az iki defa toplanarak değer-
lendirmeler yapar.

(13) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu kurul sınavları ve staj sınavları sonrası olmak
üzere iki ayda bir toplanarak değerlendirmeler yapar. Ölçme ve Değerlendirme Komisyon üye-
leri, Dekanlıkça görevlendirilen, Dekan yardımcısı, başkoordinatör, temel tıp bilimleri, dâhili
tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerini içine alan öğretim üyelerinden oluşur. Gerekli görülen
toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem 1, 2 ve 3’ten bir, dönem 4 ve 5’ten bir, dönem
6’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler

Mesleki dersler
MADDE 14- (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer

alan tıp mesleği ile ilgili derslerdir.
Diğer dersler
MADDE 15- (1) Diğer dersler, mesleki dersler dışında kalan ve yükseköğretim mev-

zuatında belirtilen derslerdir.
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(2) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli
dersler verilebilir.

(3) Yabancı dil muafiyet sınavı; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından,
her eğitim-öğretim yılı başında ilk iki hafta içinde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 60 (altmış)
puan alan öğrenciler isterse yabancı dilden muaf sayılır. Bu öğrencilerin muafiyet sınavından
aldığı notlar yabancı dil başarı notu olarak işlenir. 

Devamla ilgili kurallar
MADDE 16- (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uy-

gulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, makale sunumu, seminer, küçük grup
çalışması, saha ve klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendi-
rilir.

b) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun teorik/uygulama derslerinin ayrı ayrı olmak üze-
re %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci sınav hakkını kaybeder.

c) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin teorik/uygulama derslerinin ayrı ayrı
olmak üzere %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, dönem sonu genel ve dönem sonu
bütünleme sınavlarına giremez; bu süre mazeretsizse eğitim süresinden sayılır, mazeretliyse
eğitim süresinden sayılmaz.

ç) Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın %20’sinden fazlasına
devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder.

d) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın %20’sinden fazlasına devam
etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.

İzin
MADDE 17- (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencilere haklı ve geçerli nedenler veya

öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğ-
ması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yıl
başlamadan önce istenir ve bu süre yasal eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) İlgili yönetim kurulları ile Rektörlük tarafından, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat
faaliyetleri ile yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bun-
ların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri
süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, görevli oldukları süre içinde
giremedikleri sınavlar için izinli sayılırlar. Ancak görevlendirme süresi kurul veya stajın
%30’unu ve eğitim öğretim döneminde toplam on beş iş gününü geçemez.

(3) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici öğrenci deği-
şimlerine ilişkin izinler Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçeve-
sinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır. 

(4) Dönem 4 ve dönem 5 öğrencileri ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi
ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumla-
rında staj yapabilir. Ancak alınacak stajların toplam süresi, ilgili döneme ait toplam staj süre-
sinin %25’ini geçemez.

(5) Yatay geçişle fakülteye kaydolan öğrencilerin intibak süreçlerine ilişkin kurum içi
ve kurum dışı staj alma talepleri intibak komisyonlarının kararları doğrultusunda Fakülte Yö-
netim Kulunca değerlendirilir.

(6) İntörnlük döneminde, yurt içi ve yurt dışı eşdeğer yükseköğretim programları ara-
sında staj değişimi yapılamaz. 
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(7) İntörnlük döneminde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği öğrencinin sağlık so-
runları ile maruz kaldığı darp ve şiddet gibi mazeretlerin oluşması halinde, öğrencilerin staj
değişim talepleri anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca
değerlendirilir.

Mazeretler
MADDE 18- (1) Kayıt yenileme, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yük-

seköğretim Kurulunun belirlediği bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları
saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim süresine eklenir.

(2) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde sağlık mazeretini Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Hastanesinden, mümkün olmadığı durumlarda ise resmi yataklı tedavi kurumlarından
alınacak rapor ile belgelendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bun-
ların dışındaki sağlık raporları işleme alınmaz. Fakülte Yönetim Kurulunca sağlık mazereti,
kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. 

(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç beş
iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul
veya reddedebilir.

(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil
hakkı kaldırılarak silâh altına alınan öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin ma-
zeretin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde Dekanlığa başvuru yapması zorunludur.

(5) Öğrencilerin sağlık mazeretleri haricinde kendi kusur veya ihmalleri dışında gelişen
nedenlerden doğacak her türlü mazeretler ile oluşacak devamsızlıklar Fakülte Yönetim Kuru-
lunca değerlendirilir.

Danışman
MADDE 19- (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çö-

zümünde yardımcı olmak amacıyla, her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan-
lıkça bir danışman atanır. Öğrenci danışmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Senato tara-
fından kabul edilen yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Notlar

Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar
MADDE 20- (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun

son dersinden en geç üç gün sonra yapılır.
b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kap-

sayan sınavdır. Mazeret sınavı hariç, son ders kurulu sınavından en geç yirmi bir gün sonra
yapılan sınavdır. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun desteğiyle dönem içindeki
tüm müfredatı kapsayacak şekilde dönem koordinatörleri tarafından hazırlanır. Sınavın amaç-
ları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav süresi ilgili dönem koordinatörlüğü
tarafından belirlenir. 

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sı-
nava girmeyen öğrenciler için dönem sonu genel sınavından en geç yirmi bir gün sonra yapılan
sınavdır.

ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem
koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sı-
navından en geç yirmi bir gün sonra yapılır.
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d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-
navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlık tarafından belirlenen
tarihte yapılır. Dönem sonu  ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 

e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, yazılı, atölye
çalışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre
birlikte değerlendirilir.

g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen
öğrenci teorik sınava giremez.

ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapan öğrencilere 0 (sıfır) puan karşılığı olan FF notu verilir
ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
i) Sınavlar ve uygulama esasları Eğitim-Öğretim Rehberinde belirtildiği şekliyle yapılır.

Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sürelerinde,
sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Acil
durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en geç bir hafta ön-
ceden ilgililere duyurulur.

j) Ders kurulu sınavında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu
sorumlusunun önerisi ile Dekanlıkça belirlenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. 

k) Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. 

l) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav takvimine göre yapılır. Sınav başlama saatinden
itibaren on beş dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava giremezler. Sınavın ilk ve son on beş
dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.

m) Öğrencinin sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girmesi durumunda aldığı not,
ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. 

n) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile arşivlenir. 
o) Makale saatleri öğrenciler tarafından sunulan alan içi makaleleri kapsar ve değer-

lendirme ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılır. Makale saatlerinin ilgili kurul sınavına katkısı
eğitim öğretim dönemi başında ilgili komisyon ve kurullar tarafından ilan edilir.

ö) Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinin akademik faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek ama-
cıyla ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde yürüttükleri/katkıda bulundukları özgün klinik ve/veya
deneysel çalışmalardan yapılan ve bilimsel toplantılara bildiri olarak sunulan veya ulusal/ulus-
lararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelere her eğitim-öğretim yılında bir de-
faya mahsus olmak üzere dönem sonu genel/bütünleme sınavı yapılmadan önce, öğrencilerin
yazılı olarak başvuru yapması halinde ilgili komisyon ve kurullar tarafından değerlendirilip
uygun görülmesi şartıyla ilgili dönem sonu notuna bildiri için üç, makale için beş puan ekle-
nir.

Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar
MADDE 21- (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) Dönem 4 ve 5’te klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak

klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başlamadan
ilan edilir. 

b) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’te ve 5’teki staj sonu
sınavları yazılı ve/veya uygulamalı, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar (OSCE) şeklinde
yapılabilir. Dönem 4 ve 5’te staj sınavlarının şekli ilgili anabilim dalı tarafından dönem başında
belirlenir ve zorunlu haller dışında ilgili öğretim yılı süresince değiştirilemez. Sınavlar, anabilim
dalında ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. 
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c) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan
öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatör-
lerince belirlenen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğ-
rencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı
verilir. Bu staj tekrarlarının tamamında devam zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavları o dö-
nemin son stajının bitiminden itibaren en erken on gün sonra başlayacak şekilde programlanır. 

ç) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavla-
rının birisinde mazeret sınavı hakkını kullanabilir.

d) İçinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan
üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan
ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını bek-
lemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak
kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirile-
bilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınav tarihinden en geç bir
hafta önce öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler
aynı günde en fazla iki sınava girebilirler. İlgili eğitim öğretim yılında bir sonraki staj grubunun
sınavına bütünleme sınavı olarak girilmesi ve başarısız olunması durumunda stajın tekrarlan-
ması gerekir. 

e) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süre-
since yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav
notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 (yüz) puan üze-
rinden en az 10 (on) en fazla 20 (yirmi) puan olacak şekilde etki eder. Staj karnesinde zorunlu
işlemleri mazeretsiz olarak tamamlamayan stajyerler, staj sınavına giremezler.  

f) Makale saatlerinin değerlendirmesi öğretim üyeleri tarafından yapılır. Makale saat-
lerinin ilgili staj sınavına katkısı anabilim dalı tarafından dönem başında belirlenerek Fakülte
Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

g) Sınavlarda usulsüzlük yapan öğrencilere 0 (sıfır) puan karşılığı FF notu verilir ve
haklarında disiplin soruşturması açılır.

ğ) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir. 
h) Stajların teorik ve/veya uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte de-

ğerlendirilir.
ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
i) Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin akademik faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek ama-

cıyla ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde yürüttükleri/katkıda bulundukları özgün klinik ve/veya
deneysel çalışmalardan yapılan ve bilimsel toplantılara bildiri olarak sunulan veya ulusal/ulus-
lararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelere her eğitim-öğretim yılında bir de-
faya mahsus olmak üzere kendi belirledikleri staj sonu sınavı/bütünleme sınavı yapılmadan
önce, öğrencilerin yazılı olarak başvuru yapması halinde ilgili komisyon ve kurullar tarafından
değerlendirilip uygun görülmesi şartıyla ilgili staj sonu notuna bildiri için üç, makale için beş
puan eklenir.

Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi
MADDE 22- (1) Dönem 6 intörn hekimlik eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki

dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik mesleğinin uygulan-
masında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulaya-
bileceği düzeye getirmektir. Öğrencilerin Dönem 6 notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik,
laboratuvar, saha çalışmaları, seminer ve toplantılara katılımları gibi uygulamalar değerlendi-
rilerek ilgili stajların sorumluları tarafından verilir. Dönem 6 intörn hekimlik eğitimi esasları
şunlardır: 

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir ve Fakülte Kurulu kararı
ile belirlenen staj gruplarına ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalış-
maların kaydedileceği uygulama/staj karnesi verilir. 
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b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
elemanları gözetiminde çalışır. Öğrenci, eğitim aldığı anabilim dalına ait poliklinik, klinik, la-
boratuvar, ameliyathane gibi tüm bölümlerinde bulunmak ve eğitim almak zorundadır. İlgili
anabilim dalı başkanı ve staj sorumlusu öğretim elemanı bu eğitimi sağlamak ve yürütmekle
yükümlüdür.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tut-
mak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri diğer etkin-
liklere katılmak zorundadır. 

ç) Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha
çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim
dalı tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj
değerlendirme formu, Öğrenci İşleri Birimi aracılığıyla ilgili anabilim dalına iletilir.

d) İntörnlük eğitimi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. 
e) İntörnlük dilimlerinde yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı tas-

lakları, intörnlük dönemine katkı veren anabilim dallarının akademik kurullarında görüşülerek
belirlenir ve anabilim dalı intörnlük sorumlusu tarafından Dönem 6 koordinatörüne sunulur.

f) Eğitim Komisyonu her eğitim-öğretim yılından önce intörnlük döneminde uygula-
nacak yeni intörnlük eğitim programı taslağına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına
sunar.

g) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan intörnlük dönemi eğitim programı
Eğitim Komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-
öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet
sayfasında ilan edilir.

ğ) Geri bildirimler anabilim dalı intörn sorumlusu tarafından, staj sonunda alınarak ana-
bilim dalı aracılığı ile Dekanlığa iletilir.

h) Stajdan başarısız olunması durumunda ilgili staj tekrar edilir.
ı) Dönem 6 öğrencilerinin stajlarıyla ilgili çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim

Kurulunca belirlenir.
Ders kurulu, staj, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması
MADDE 23- (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların

toplamı o sınavın notunu belirler.
Notlar
MADDE 24- (1) Notlar 100 (yüz) üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış (60)

ve üzeri puan alan öğrenci başarılı, altmışın altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.
(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem

ortalama puanı hesaplanır. Bu puanın %60’ı ile dönem sonu genel sınav puanının %40’ının
toplamı dönem notudur. Dönem notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın (alt-
mışın) altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun
buçuk ve üzeri bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.

(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem
sonu bütünleme sınavına alınır. Bu sınavda elde edilen puanın %40’ı ile dönem ortalama pua-
nının %60’ı toplanarak dönem notu hesaplanır. Dönem notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğ-
renci başarılı, 60’ın (altmışın) altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Bu notun kesirli çıkması
halinde notun buçuk ve üzeri bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamam-
lanır.
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(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması yuvarlama yapılmadan 85,00 (sek-
sen beş) ve üzerinde olan öğrenci isterse dönem sonu genel sınavına girmeyebilir. Bu durumda
ders kurulları not ortalaması dönem notudur. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrencinin dönem
sonu genel sınavından en az on gün önce öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurması gere-
kir.

(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki
şekildedir:

Başarı Derecesi Harf Karşılığı Katsayısı
90 - 100 Pekiyi AA 4.00
85 - 89 Pekiyi BA 3.50
75 - 84 İyi BB 3.00
70 - 74 İyi CB 2.50
60 - 69 Orta CC 2.00
55 - 59 Başarısız DC 1.50
45 - 54 Başarısız DD 1.00
40 - 44 Başarısız FD 0.50

- 39 Başarısız FF 0.00
DZ Devamsız DZ 0.00
GR Girmedi GR 0.00
YT Yeterli YT --
YZ Yetersiz YZ --
M Muaf M --

(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf
olunan dersler (M) ile tanımlanır.

(7) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dönem,
ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem 4’te yer alan hiçbir staj alınamaz. 

Dönem ve staj tekrarı
MADDE 25- (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4, 5 ve 6’da staj notu DC,

DD, FD ve FF olan öğrenci ilgili dönemi veya stajı tekrarlar.
(2) Alan dışı ve üniversite seçmeli derslerinden başarısız olan öğrenci bir üst döneme

devam edebilir. Bu derslerden başarılı olamayan veya karşılığı olan kredileri tamamlayamayan
öğrenci mezun olamaz.

Derslerin kredisi
MADDE 26- (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuvar, atölye,

klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Sınav notuna itiraz ve ilan
MADDE 27- (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan

her türlü duyuru ve ilan tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata
gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü
içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi
hata tespit edilirse Dönem Koordinatörü önerisi ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ge-
rekli düzeltmeleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin

Diplomalar
MADDE 28- (1) Tıp doktoru diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim

süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.
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(2) Diplomalara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Diplomalar Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir.

Öğrenciye, diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Öğrenci diplomayı
teslim aldığında geçici mezuniyet belgesini iade eder.

b) Tıp doktoru diploması üzerinde Dekan ve Rektörün imzası bulunur.
c) Mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte diploma eki (DE) verilir.
ç) Mezuniyet tarihi son sınav döneminin veya staj bitim tarihini takip eden iş günüdür.
d) Öğrenciye başvurusu üzerine başarı notlarını ve not ortalamasını gösteren “Not Dö-

küm Belgesi” verilir.
e) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücreti

ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini iade etmeleri gerekir.
f) Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde mahalli gazetede, diplomanın kay-

bedilmesi halinde ise yurt çapında yayımlanan bir gazetede kayıp durumu ilan edilir ve diplo-
manın nüsha sayısını belirten yeni diploma düzenlenir.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 29- (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer ders-

lerin zorunlu olanlarının dönem sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak he-
saplanır. Eşitlik durumunda doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.

(2) Normal süreler içinde disiplin cezası almadan mezun olan öğrencilerden genel or-
talaması BA olanlar onur, AA olanlar ise yüksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu du-
rum transkriptinde belirtilir. 

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 30- (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Fa-

külte ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
b) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nede-

niyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla be-
lirlenmesi).

c) Fakülteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anla-
şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrul-
tusunda Fakülte ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Fakülteden ayrılmışlarsa, kendilerine
verilen diploma dâhil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem başlatılır.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kaydın yenilen-
memesi durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine
getirmediği ders/staj sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan ders/stajlar da dâhil
olmak üzere başarısız ders/staj sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Fakülte ile ilişiği
kesilir.

f) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş
bir dersi/stajı kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız
dersi olan öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.

g) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.
(2) Öğrenciler, istedikleri takdirde, şahsen dilekçe ile başvuruda bulunarak (özel hal-

lerde öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil ile) kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirme
işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda
girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Fakülte ile ilişiği kesilir.
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(3) Öğrencinin yatay geçiş ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi halinde ken-
disinin veya yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun talebi doğrultusunda öğrencinin
kaydı silinir.

(4) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler, Dekanlığa başvururlar. Kaydı si-
linen öğrenci, istediği takdirde, Fakülteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir.
Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Öğrencinin Fakülteden kaydının silinmesi halinde öde-
miş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(5)  Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya
mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki ken-
dilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yap-
maları gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 31- (1) Mazeretleri nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğren-

ciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile Üniversite tarafından belirlenmiş olan esaslara istinaden iki döneme kadar kayıt
dondurabilir. Kayıt dondurma iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde Üniversite tarafından belir-
lenmiş olan esaslar uygulanır.

Disiplin
MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 33- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakülte ilan panoları ve resmi internet sayfasında du-
yurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresini değiştirdikleri halde Fakültenin
öğrenci işleri birimine bildirmemiş olan öğrenciler ile vermiş oldukları adreste eksiklik veya
yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde ken-
dilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve

28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35- (1) 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi-

osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HİPPOTERAPİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hip-

poterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hippoterapi: Kas hastalıkları, down sendromu, gelişim bozuklukları, duyma ve denge

bozuklukları, zeka geriliği gibi bir çok beşeri hastalığın amaca uygun atların çok boyutlu ha-

reketlerinden ve vücut sıcaklığından yararlanılarak uzman hekim, fizyoterapist ve psikolog ne-

zareti ve kontrolünde, at eğitim uzmanları desteğinde gerçekleştirilen tamamlayıcı bir tedavi

yöntemini,

b) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Terapötik binicilik: Atın ritmik ve tekrarlı hareketlerinden istifade edilen tedavi amaç-

lı bir binicilik türünü,

e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyesi” ibaresi “öğretim elemanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ VE DAVRANIŞSAL 

NÖROBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/6/2016 tarihli ve 29741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 7372 

—— • —— 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 7373 

—— • —— 
İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7454 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7348 

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

 
 7349 

—— • —— 
Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7456 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7388 

—— • —— 
Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7475 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7389 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7447 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
VERİ GİRİŞ UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.1-10B- CS3.1-11B- CS3.1-12B- CS3.1-13B- CS3.1-14B 
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, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde 
istihdam edilmek üzere İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep illerine Veri Giriş Uzmanı 
alınacaktır. Veri Giriş Uzmanı Proje süresince Temmuz 2022 - Aralık 2022 arasında tam zamanlı 
olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans 
kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık      
6 ay olup, Temmuz 2022’de başlatılması planlanmaktadır. 

3. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
4. Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 07.07.2022 saat 15.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. 
frit@tarimkredi.org.tr 
    7292/1-1 
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 (± %20 TOLERANSLI) 10.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık 

İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022 / 641302 
1- İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / 

VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     İnternet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde (± % 20 

toleranslı) 10.000 ton kireçtaşı alımı ve istif yapılması 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası stok sahası 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : (± % 20 toleranslı) 2022 yılı Ağustos 2.000 Ton, Eylül 

3.000 Ton, Ekim 3.000 Ton, Kasım 2.000 Ton olarak 
teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07.07.2022 Perşembe günü saat: 10.00 
4- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
4.2. Diğer Belgeler: 
a - Kireçtaşı ihalesine katılmak isteyen Yüklenici, kireçtaşı çıkaracağı ocağın ruhsatı ve 

izin belgesini veya kireçtaşı ocağının kiralandığına dair belgenin noter onaylı bir suretini ihale 
dokümanları arasına koyacaktır. Kireçtaşı ocağı ile işin miktarı ve süresince noter onaylı 
Taahhütname yapılması durumunda kireçtaşı ocağı ve ruhsatı belgeleri istenmeyecektir. 

b - İstekli teklif ettiği ocağa ait numunenin aşağıda açıklaması verilen ve son altı ay 
içerisinde alınmış analiz raporları veya analiz raporu olmayan tekliflerin firmanın kireçtaşı 
vereceği ocaktan Fabrikamızca alınan numuneler aşağıdaki belirtilen 1 ve 2 nolu maddelerdeki 
hükümlere göre MTA analizleri yaptırılarak ihale üzerinde kalan firmadan tahsil edilir. 

1.MTA’dan alınmış “kalitatif minerolojik-petrografik” analiz neticesinde “kayaç adı” nın 
“kireçtaşı” olduğunu gösteren analiz raporu 

2.MTA ya da herhangi bir Şeker fabrikasından alınmış teknik şartnamede yer alan 
kimyasal parametreleri içeren ve şartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 

Kimyasal parametrelerin teknik şartnamede talep edilen değerlere uygun çıkmaması 
ve/veya kayaç adının “kireçtaşı” ibaresinden farklı olması halinde teklif değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 
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4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6- İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

10- Diğer Hususlar 
10.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
10.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7369/1-1 
—— • —— 

YHT HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 20.000 m3 BALAST TEMİNİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/647542 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM - 
ÇANKAYA / ANKARA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 63 69 Fax: 0312 520 62 49 
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasahin6@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : YHT Hatlarında kullanılmak üzere 20.000 m³ 

Balast Temini (İğciler 10.000 m³, Beylikova 5.000 
m³, Yenidoğan 5.000 m³)  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 18.07.2022 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    7512/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale 
Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

Sokak No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2222084 
b) İKN : 2022 / 633452 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Elektro hidrolik yükleyici yedekleri 
  43 kalem 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 270 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 01.08.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, grup çalışan malzemeler için toplamda 

en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 7320/1-1 
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BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAP, YÜP POMPALARININ MONTAJ-DEMONTAJ 
BAKIM ONARIM İŞLERİ İLE SU POMPAJ İSTASYONLARININ  

İŞLETME HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1537 Batman Bölge Müdürlüğü Yap, Yüp Pompalarının Montaj-Demontaj 

Bakım Onarım İşleri İle Su Pompaj İstasyonlarının İşletme Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” İle 
İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/628558 
1- İdarenin  
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530  
      Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 207 26 80  
     Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 24 Ay Süre İle 41 Eleman, 7 Adet 4*4 Pikap, 2 Adet 

4*2 Pikap, 1 Adet Kamyonet (Transit), 7 Adet 
Kaynak Makinesi ve 7 Adet Jeneratör Çalıştırılarak, 
Yap, Yüp Pompalarının Montaj-Demontaj Bakım 
Onarım İşleri İle Su Pompaj İstasyonlarının 
İşletilmesi Hizmeti Alımı. 

b) Yapılacağı Yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Tüm 
Petrol Sahalarına ve İhtiyaç Duyulan Tüm Yerlere 

c) İşin Süresi : 24 Ay 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ 

ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK 6. KAT 
TOPLANTI SALONU 

     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 
salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır)  

b) Tarihi ve Saati : 21.07.2022, Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2)   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
d)  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
e)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 
g)  İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

i)  İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 
istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

j)  İdari şartnamenin 7.5. ve 7.6. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
k)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
l)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:  

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya 
özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur.  
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu 
kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

4.2.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
Kamu veya özel sektörde olmak üzere Petrol veya Gaz sektöründe teknik personel 

çalıştırmaya dayalı hizmet işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.3.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 
edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.4.  İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5-  İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya bdolanbay@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6-  Teklifler, 21/07/2022 tarih ve saat 15:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8-  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9-  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10-  Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11-  İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 

    7509/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ağrı İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresine (İDARE olarak anılacaktır.) ait olan Ağrı İli, Merkez 

İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel (52.800 m²) üzerine en az 27.000 m² işyeri olarak 
kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi ( AVM ) yapmak üzere arsa satışı yapılacaktır. 
Sözleşme imzalanan firma tarafından (YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) AVM öncelikli yapılacak 
olup, satışı yapılacak taşınmaz üzerinde yeterli alan kalması durumunda yüklenicinin istemesi 
halinde imara uygun olarak otel, konut, sağlık tesisi yapılabilir. Taşınmaz satışı 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 37. maddesi kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

SIRA 
NO 

KONU TAŞINMAZ 
İMAR 

DURUMU 
MUHAMMEN 
BEDEN (TL) 

GEÇİÇİ TEMİNAT 
(TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 

Alışveriş 
Merkezi(AVM) 
yapılmak üzere 
taşınmaz satışı 

Ağrı İli Merkez 
İlçesi Suçatağı 

Köyü 962 
parsel 

(52.800 m²) 

Kaks 
(Emsal): 4 
Taks: 0,80 

Y ençok: 53 
m 

50.022.368,00 1.500.671,04 07/07/2022 10:00 

2- İhalenin yapılacağı yer; 
a) Kurum : Ağrı İl Özel İdaresi  
b) Adresi : Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. Ağrı No: 269 Merkez/AĞRI 
3- Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat; teminat 

mektubu olarak veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 
31034041-5001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 
görülebilir. Şartname bedeli 10.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutar, İdarenin 
Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına yatırılacaktır. Şartname 
bedelinin yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır. 

5- İhale 07/07/2022 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 
binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7- Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası 07/07/2022 günü saat 09:45’e kadar 
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir.  

9- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 07/07/2022 Perşembe günü saat 09:45’e 
kadardır. 

10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI  
İhaleye katılabilmek için; 
a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif 

mektubu, 
b) Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz 

geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu,  
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c) İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu, 
d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname, 
e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/ 
Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, 

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi ve kep 
adreslerini içerir belge, 

h) Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya 
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve 
numarası, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.  

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme 
imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı 
sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
k) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan 

alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
Yukarıda ilgisine göre sunulması zorunlu kılınan istenen belgeler teklif zarfında idareye 

sunulacaktır. 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10. maddenin (e), (f), (g), (h), (j), (k) bendinde yer 

alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır.  
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece 
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

İlan olunur. 
     7422/1-1 

 



27 Haziran 2022 – Sayı : 31879 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ VE PAZAR YERİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Ayvalık Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait olan Altınova 

mahallesi 472 ada 30 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi ve 425 ada 3 parsel üzerine 
Pazar yeri yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü 
Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen bedelin artırımı suretiyle ihale 
edilecektir. 

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR: 

ADRESİ ALTINOVA MAHALLESİ ŞÜKRÜ NAİL GÜRSOY PAZARYERİ 
İLİ BALIKESİR 
İLÇESİ AYVALIK 
MAHALLESİ ALTINOVA MAHALLESİ 
ADA / PARSEL NO 472/30 - 425/3 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 
07/07/2022 tarih Perşembe günü, saat 10:00’da Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 277 
adresindeki, Ayvalık Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Ayvalık Belediye Başkanlığı 
Sakarya Mah. Atatürk Blv. No: 277 adresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 5.000,00 (beşbin) TL. 
bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Balıkesir ili Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi, 
472 ada 30 parsel taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri inşa 
edilecektir. 425 ada 3 parsel üzerine Pazar yeri yapımına ilave olarak Belediye’ye bırakılacak 
bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakit bedel en az 900.000,00 TL (Dokuz yüz bin 
lira)’dir. Artırımlar 900.000,00 TL üzerinden minimum 50.000 TL olarak yapılacaktır. İhale 
sonucu ortaya çıkan ihale bedeli kesinleşen ihale kararını takiben 2886 sayılı Kanunda belirtilen 
süreler içinde peşin ödenecektir. 

6- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam İnşaat alanına göre, 
İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenlemelere ek olarak Pazar yeri maliyeti toplam muhammen bedel 
olarak alınmış olup buna göre, Muhammen bedel 228.969.013,38 TL (İki yüz yirmi sekiz milyon 
dokuz yüz altmış dokuz bin on üç lira otuz sekiz kuruş )’dir. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 
toplamının % 3’ü olan 6.869.070,41 TL (Altı milyon sekiz yüz altmış dokuz bin yetmiş lira kırk 
bir kuruş)’dır. 

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
D.  a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 
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b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 
ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 
oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, 

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
İ. İşe ait şartnamenin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz 

veya teminat mektubu. 
J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış 

belge, 
L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 
M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 
N. Teklif Mektubu şartname ekinde verilecektir. 
O. İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair 

belge, 
P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 
R. İsteklilerin mali durum bilgisini gösterir ilgili bankadan alınacak referans mektubu, 

ihale konusu işin inşaat maliyetinin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi 
veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı) 

8- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 
2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi 
tespit etmekte serbesttir.) 

9- İsteklilerin ihale ile ilgili istenilen belgeleri 06/07/2022 tarihi Çarşamba günü saat 
17:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarını veya Noter onaylı 
suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve ihaleye katılma 
belgesi alınması zorunludur. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun 
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde 
istekliden alınan geçici teminatlar iade edilir. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif 
sunamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine 
kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektuplada 
gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. 

İlan olunur. 7385/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dicle Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 
çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve 
kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini 
yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme 
becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade 
yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 3 (üç) Uzman 
Personel alımı yapacaktır. 

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Mardin, Batman, 
Siirt ve Şırnak illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler. 

1. Sınav Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler 
Başvuru İlan Tarihi : 27 Haziran 2022 
Başvuru Tarihleri : 18-29 Temmuz 2022 
Başvuruların Kontrol Süresi : 01-07 Ağustos 2022 
Başvuru Yeri : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
Ön Değerlendirme Sonuçlarına 
Göre Sözlü Yarışma Sınavına 
(Mülakata) Katılmaya Hak 
Kazananların Açıklanma Tarihi 

: 08 Ağustos 2022 

Sözlü Sınav Tarihi : İnternet sitemizde duyurulacaktır. 

Sözlü Sınav Yeri : 
Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe 
Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN 

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyuru 
Yeri 

: www.dika.org.tr 

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara 

ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir. 
1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
http://www.dika.org.tr/
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e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış 
olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş 
olmak, 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI (3 PERSONEL) 
Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS puanı şartları ile belirlenen 

pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. KPSS uzman pozisyonuna 
başvuranlar için Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme 
komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel 
sayısının 5 katı oranında en yüksek puanlı adaylar sınava çağırılacaktır. Her iki başvuru türü için 
de son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

2.1 Uzman Personel Adayları için Aranan Nitelikler 
a) Tablo – 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca 

(YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
Tablo 1 - Uzman Personel Alımı Yapılacak Bölümler 

Bölüm Başvuru Türü Personel Sayısı 
Ziraat Mühendisliği KPSS P1, P2, P3 1 
Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 
Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Orman 
Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Tekstil 
Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gıda 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Jeoloji 
Mühendisliği 

KPSS P1, P2, P3 2 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-
esdegerlikleri ) 

2.2 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.) 
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Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 
belgelendirebiliyor olmak: 

• Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, 
kırsal kalkınma, 

• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / 
kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları, 

• Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve 
değerlendirme, izleme bilgi sistemleri, 

• Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik 
uygulamaları, 

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 
uygulamalar, 

• İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri, 
• Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve 

hidroelektrik enerjisi), 
• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve 

bankacılık, 
• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
• Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 
• SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 
• Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve 

yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı. 
Tablo 2- Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı 40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi * 4 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ** 4 

*İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan 
sınav puanları dikkate alınır 

**Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez 

B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 29 

Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde 
bulunan Dicle Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 
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Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde 
yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu 
başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon 
tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması 
halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. 

Tablo 3- Başvurularda Sunulacak Belgeler 

 Belge 
Uzman 

Personel 
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı 
veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adayların e-Devlet başvurusu 
sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet 
Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet 
Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri 
gerekmektedir.) 

Z 

3 KPSS sonuç bilgileri Z 

4 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya 
ilgili işyerlerinden alınacak onaylı yazılar 

T 

5 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası 
geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z 

6 Adli sicil kaydı belgesi Z 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu 
gösteren belgeler 

Z 

8 
Başvurulan bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer 
belgeler 

T 

Z: Zorunlu T: Tercihen 
ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve 

belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, 
yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır (Belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi 
takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş 
sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek 
olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında 
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gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği 
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu 
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulur. 

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava 

katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 08/08/2022 tarihinde Dicle 
Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı 
veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın 
yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. 

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI 
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 

kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının 
bulunduğu, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cd. No:6/1 Artuklu/MARDİN adresinde yapılacak olup, 
sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ajans Genel Sekreterliği, son 
başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür 
değişiklikler, Ajansın www.dika.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki 
uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili 
kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda 
adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi 
ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir. 

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış 
kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu; Tablo-1’de belirtilen bölümlerden başvuru yapıp, sözlü sınava davet edilen 
adaylardan, başarılı aday olmaması halinde başvuru türüne bakılmaksızın boş kalan pozisyonlar 
için Tablo-1’de yer alan diğer bölüm veya başvuru türünden başarılı olmuş adaylar belirleyebilir. 

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama 
hakkına sahiptir. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
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durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek 
adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Sınav sonuçları Dicle Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.dika.org.tr) ilan 

edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak 

bildirilecektir. 

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ 

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 

15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 

mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 

bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların 

görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar 

ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir. 

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik 

soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli 

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. 

F. BİLGİ ALMA 

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için; 

Tel: 0482 212 11 07 - Dahili: 120 

E-posta: info@dika.org.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 7336/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve 
sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi 

SÜREKLİ İŞÇİ TALEP 
EDİLEN KADROLAR 

ALINACAK 
PERSONEL 

SAYISI 
CİNSİYET 

ALINACAK PERSONELİN 
ÖĞRENİM DURUMU 

İL / İLÇE YÖNTEM 

Hayvan Bakıcısı 3 (Üç) 
Erkek-
Kadın 

En az öğrenim seviyesi: 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 
En çok öğrenim seviyesi: 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 
Noter kurası ve 

Sözlü sınav 

Tarım İşçisi  
(Tarla Ürünleri) 

1 (Bir) 
Erkek-
Kadın 

En az öğrenim seviyesi: 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 
En çok öğrenim seviyesi: 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 
Noter kurası ve 

Sözlü sınav 

Toplam 4 (Dört)     

AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter 
kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
4. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER 

KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Hayvan Bakıcısı ve Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 
mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe 
Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep 
şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter 
huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın 
isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe 
Üniversitesi web sayfasında(www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. 

5. 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. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi web 
sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. 
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6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 
ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi web 
sayfasından (www.aku.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir. 

8. Noter Kurası sonucuna göre alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon 
Kocatepe Üniversitesi tarafından belirlenecektir. 

9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 
4. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük 
başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 
3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

6. Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını peşinen 
kabul etmiş sayılırlar. 

7. 18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak. 
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 
9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 
süresine bakılmaksızın 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 mahkum olmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 
Hayvan Bakıcısı 
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak  
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak 
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak  
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak 
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A)  KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ 
VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işlemi 07/07/2022 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış 
olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi web 
sayfasından( www.aku.edu.tr) duyurulacaktır. 

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 
çekimini online izleyebileceklerdir. 

B)  KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru Dilekçesi 
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 
C)  SÖZLÜ SINAV 
1. Sözlü Sınavın 19/07/2022 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Personel Daire Başkanlığı eğitim odasında yapılması 
planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe 
Üniversitesi web sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır. 

Ç) ATAMA İŞLEMLERİ 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NE ALINACAK ADAYLARDAN  
1. Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü 

sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri 
şahsen Belirtilen Adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller 
durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları 
aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

3. Deneme süresi (deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş 
akitleri feshedilecektir. 

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 
içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

    7194/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim 
Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları 
alınacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU 
GENEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten 

en az 70 puan almış olmak 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA 

İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, 

Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça 
belirtilecektir. 

2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4. Özgeçmiş,(YÖK Formatında) 
5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 
9. Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 
10. 1 Adet Fotoğraf 
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi 

Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok 3. Kat) Beşiktaş İstanbul 
Tel: (212) 381 58 68, (212) 381 58 69 
Sınav Takvimi; 
• İlan Tarihi : 27 Haziran 2022 
• Son Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2022 
• Ön Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2022 
• Giriş Sınavı Tarihi : 27 Temmuz 2022 
• Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Temmuz 2022 
Sonuçların Açıklanacağı Web Sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari 
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Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, 

istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde 

şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın 

başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, 

ilan tarihinden itibaren (27 Haziran - 11 Temmuz 2022) 15 iş günüdür. 

SIRA 

NO 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

PROGRAM 

KADRO 

UNVAN 
SAYI 

ALES/YDS  

EŞDEĞERİ 

PUANI 

İLAN AÇIKLAMASI 

1 

YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

TEMEL 

İNGİLİZCE 

BÖLÜM 

BAŞKANLIĞI 

ÖĞR. GÖR. 30 

ALES - 70 

Sözel 

Yabancı Dil 

Puanı 

85 

İngiliz Dili Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim 

-Tercümanlık, İngiliz Dil 

Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi,  

İngilizce Öğretmenliği 

Bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olmak. İngiliz 

Dili Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, 

İngilizce Mütercim -

Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri ve 

Eğitim Bilimleri 

bölümlerinden birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

    7390/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

7312, 7494, 16474, 16475, 16479 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 

mer'i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin 

belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu (75670), Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7277/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de 

yayımlandığı tarih itibariyle başlar. 20 Temmuz 2022 tarihinde mesai saati bitiminde sona erer.  

İLAN 

NO 

FAKÜLTE 

BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 

UNVANI K/D AD ÖZEL ŞARTLAR 

A22- 

02/01 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

İşletme  

Yönetim ve Organizasyon 

Doçent 3 1 

Doktora derecesini yönetim ve organizasyon, 

doçentlik derecesini yönetim ve strateji 

alanından almış olmak. Bilgi teknolojileri, 

inovasyon ve girişimcilik konularında 

çalışmaları olmak. 

A22- 

02/02 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik  

Uluslararası Ticaret 

Doçent 3 1 

Lisansüstü derecelerini uluslararası ticaret ve 

finansman, doçentlik derecisini uluslararası 

ticaret alanından almış olmak. Uluslararası 

ticaret ve yüksek teknolojili ürün ticareti 

konularında çalışmaları olmak. 

A22- 

02/03 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Uluslararası İlişkiler  

Siyasi Tarih 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Lisans derecesini uluslararası ilişkiler, 

lisansüstü derecelerini ortadoğu çalışmaları 

alanından almış olmak. Kuzey Afrika enerji 

politikaları ve Türkiye'nin ortadoğu politikası 

konularında çalışmaları olmak. 

A22- 

02/04 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Sosyoloji  

Kurumlar Sosyolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini sosyoloji 

alanından almış olmak. Mekan sosyolojisi ve 

toplumsal hafıza konularında çalışmaları 

olmak. 

A22- 

02/05 

Orman  

Orman Mühendisliği  

Orman İnş. Jeodezi ve Fotog. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini orman 

mühendisliği alanından almış olmak, 

ormancılıkta fiziksel risk faktörleri, cbs ve 

uzaktan algılama konularında çalışmaları 

olmak. 
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A22- 

02/06 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

Polimer Malzeme Mühendisliği  

Polimer Malzeme Mühendisliği 

Doçent 3 1 

Lisansüstü ve doçentlik derecelerini 

biyomühendislik alanından almış olmak. 

Biyokompozit, biyocam ve nanolif konularında 

çalışmaları olmak. 

A22- 

02/07 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Kimya Mühendisliği  

Kimya Mühendisliği 

Doçent 1 1 

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecelerini 

kimya mühendisliği alanından almış olmak. 

Pervaporasyon membran reaktör ve bor 

giderimi konularında çalışmaları olmak. 

A22- 

02/08 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

Kimya Mühendisliği  

Kimya Mühendisliği 

Doçent 3 1 

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecelerini 

kimya mühendisliği alanından almış olmak. 

Nanotüp ve kauçuk konularında çalışmaları 

olmak. 

A22- 

02/09 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

Endüstri Mühendisliği  

Endüstri Mühendisliği 

Doçent 2 1 

Doçentlik derecesini üretim ve operasyon 

yönetimi alanından almış olmak. Tedarik 

zinciri, ürün geliştirme ve endüstri 4.0 

konularında çalışmaları olmak. 

A22- 

02/10 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

Endüstri Mühendisliği  

Endüstri Mühendisliği 

Doçent 3 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini endüstri 

mühendisliği, doçentlik derecesini nicel karar 

yöntemleri alanından almış olmak. Ergonomi, 

yalın hizmet ve karar verme konularında 

çalışmaları olmak. 

A22- 

02/11 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

İnşaat Mühendisliği  

Hidrolik 

Doçent 3 1 

Lisans ve doçentlik derecelerini inşaat 

mühendisliği, lisansüstü derecelerini hidrolik 

alanından almış olmak. Kuraklık konularında 

çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

A22- 

02/12 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri  

Metalurji ve Malzeme Müh.  

Üretim Metalurjisi 

Doçent 3 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini metalurji ve 

malzeme mühendisliği, doçentlik derecesini 

malzeme ve metalurji mühendisliği alanında 

almış olmak. Toz metalurjisi ve bor esaslı 

malzemelerin üretimi konularında çalışmaları 

olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine 

sahip olmak. 
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İSTENEN BELGELER 
1. Özgeçmiş 
2. Onaylı diploma fotokopileri 
3. Bir adet fotoğraf 
4. Yayın listesi 
5. Yabancı dil belgesi 
6. Akademik değerlendirme formu 
7. Doçentlik belgesi (doçent adaylarından) 
8. Akademik değerlendirme beyan formu 
9. Hizmet Belgesi (daha önce kamu kurumunda çalışmış veya halen çalışıyorsa 
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
11. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) 
12. Mal bildirimi (açıktan veya yeniden atanacaklar için) 
13. Sağlık raporu (açıktan veya yeniden atanacaklar için ) 
14. Adli sicil belgesi (açıktan veya yeniden atanacaklar için) 
15. 1 adet CD/DVD içerisine 1-9 arasındaki belgeler ile 10-14 arasındaki belgeler ayrı 

ayrı sıkıştırılmış şekilde kaydedilerek teslim edilecektir. 
16. Yukarıdaki belgelerin tamamı ayrıca basılı olarak teslim edilecektir. 
17. Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (2) iki adet CD/DVD 

sıkıştırılmış olarak kaydedilip teslim edilecektir. 
GENEL ŞARTLAR: 
- Doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. 

Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede 
istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız 
belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 
e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden 
alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 
Üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır 

- Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler 
www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. 
konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası 
üzerinden ulaşılabilir. 

NOTLAR:  
1- Doçent kadroları daimi statüdedir. 
2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
İlan olunur. 7440/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, 
doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce 
Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile 
herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
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Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 
tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni 
kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROG. KADRO UNVANI DERECE ADET 

Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
Moleküler Hücre 

Biyolojisi 
Profesör(1) 1 1 

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Profesör(2) 1 1 
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör(3) 1 1 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör(4) 1 1 

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri 
Veterinerlik 

Mikrobiyolojisi 
Profesör(5) 1 1 

Ziraat Fakültesi 
Tarım Makineleri ve 

Teknolojileri Mühendisliği 
Tarım Makineleri Profesör(6) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör(7) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitim 

Fen Bilgisi Eğitimi Profesör(8) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Eğitim Programları ve 

Öğretim 
Profesör(9) 1 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doçent(10) 1 1 

Fen Fakültesi İstatistik 
Olasılık Teorisi ve 
Olasılık Süreçleri 

Doçent(11) 1 1 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent(12) 1 1 
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent(13) 1 1 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Doçent(14) 1 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doçent(15) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent(16) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent(17) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent(18) 1 1 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent(19) 1 1 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent(20) 1 1 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent(21) 1 1 
Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi 
Biyoloji Eğitimi Doçent(22) 1 1 
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Atatürk Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik Doçent(23) 1 1 

Atatürk Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik Doçent(24) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (25) 
1 1 

Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi (26) 
1 1 

Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
Genetik 

Doktor Öğretim 
Üyesi (27) 

1 1 

Fen Fakültesi Matematik 
Matematiğin Temelleri 

ve Matematik Lojik 
Doktor Öğretim 

Üyesi (28) 
1 1 

Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (29) 
1 1 

İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve 

Sinema 
İletişim Bilimleri 

Doktor Öğretim 
Üyesi (30) 

1 1 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim 
Doktor Öğretim 

Üyesi (31) 
1 1 

İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (32) 
1 1 

İlahiyat Temel İslam Bilimleri 
Kuran-ı Kerim Okuma 

ve Kıraat İlmi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (33) 
1 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (34) 
1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doktor Öğretim 

Üyesi (35) 
1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doktor Öğretim 

Üyesi (36) 
1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları 
Doktor Öğretim 

Üyesi (37) 
1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (38) 
1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (39) 
1 1 

Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Ses Eğitimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (40) 
1 1 

Çermik Meslek 
Yüksekokulu 

Finans, Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bankacılık ve 
Sigortacılık Pr. 

Doktor Öğretim 
Üyesi (41) 

1 1 

Atatürk Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Tekniker 

Tıbbi Laboratuvar ve 
Tekniker Pr. 

Doktor Öğretim 
Üyesi (42) 

1 1 
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AÇIKLAMALAR 
1. Doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olup kanserle ilgili çalışmaları olmak. 
2. Doçentliğini ilahiyat bilim alanında almış olup dinler tarihi alanında çalışmaları olmak. 
3. Doçentliğini tıbbi biyoloji bilim alanında almış olup moleküler genetik alanında 

çalışmaları olmak. 
4. Doçentliğini kardiyoloji bilim alanında almış olup kalp yetmezliğiyle ilgili çalışmaları 

olmak. 
5. Doçentliğini veteriner klinik öncesi bilimleri bilim alanında almış olup veterinerlik 

mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak. 
6. Doçentliğini tarımsal mekanizasyon bilim alanında almış olup tarım makinaları 

konusunda çalışmaları olmak. 
7. Doçentliğini eğitim yönetimi bilim alanında almış olup meta-sentez alanında 

çalışmaları olmak. 
8. Doçentliğini kimya (fiziksel kimya) bilim alanında almış olup kimya eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 
9. Doçentliğini eğitim programları ve öğretim bilim alanında almış olup eğitim politikaları 

konusunda çalışmaları olmak. 
10. Uzmanlığını ve doçentliğini restoratif diş tedavisi bilim alanında almış olup hücre 

kültürü ve sitotoksite alanında çalışmaları olmak. 
11. Doçentliğini istatistik bilim alanında almış olup yarı parametrik karma modeller 

üzerine çalışmaları olmak. 
12. Doçentliğini temel İslam bilimleri bilim alanında almış olup tefsir alanında çalışmaları 

olmak. 
13. Doçentliğini temel İslam bilimleri bilim alanında almış olup tefsir alanında çalışmaları 

olmak. 
14. Doçentliğini iletişim çalışmaları bilim alanında almış olup siyasal iletişim ve sosyal 

olaylar konusunda çalışmaları olmak. 
15. Doçentliğini mimarlık bilim alanında almış olup yapı bilgisi konusunda çalışmaları 

olmak. 
16. Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon bilim alanında almış olup pediatrik 

vasküler girişimler konusunda çalışmaları olmak. 
17. Doçentliğini ruh sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup şizofreni hastalarında 

tanı koyma amaçlı biyokimyasal çalışmaları olmak. 
18. Doçentliğini nükleer tıp bilim alanında almış olup aterosklerozun belirlenmesinde 

PET-BT’nin rolü ile ilgili çalışmaları yapmış olmak. 
19. Doçentliğini göz hastalıkları bilim alanında almış olup elektro-fizyolojik testlerle ilgili 

çalışmaları olmak. 
20. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup granülomatöz mastit tedavisi 

konusunda çalışmaları olmak. 
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21. Doçentliğini bitki koruma bilim alanında almış olup fitopatoloji alanında çalışmaları 
olmak. 

22. Doçentliğini zooloji bilim alanında almış olup entomoloji ve hayvan sistematiği 
konusunda çalışmaları olmak. 

23. Doçentliğini halk sağlığı bilim alanında almış olup asbest ile ilgili çalışmaları olmak. 
24. Doçentliğini hemşirelik esasları bilim alanında almış olup kemoterapi ve refleksoloji 

konusunda çalışmaları olmak. 
25. Yakınçağ tarihi alanında doktora yapmış olup göç ve iskân siyaseti üzerine çalışmaları 

bulunmak. 
26. Doktorasını kimya alanında yapmış olup organojeller konusunda çalışmaları olmak. 
27. Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup moleküler tür delimitasyonu alanında 

çalışmaları olmak. 
28. Doktorasını matematik alanında yapmış olup görüş dinamiği konusunda çalışmaları 

olmak. 
29. Doktorasını matematik alanında yapmış olup hiperbolik yüzeyler konusunda 

çalışmaları olmak. 
30. Doktorasını radyo televizyon ve sinema alanında yapmış olup yeni medya ve iletişim 

alanında çalışmaları olmak. 
31. Doktorasını iletişim bilimleri ana bilim dalında yapmış olup yerel basın ve yönetim 

konusunda çalışmaları olmak. 
32. Doktorasını din eğitimi alanında yapmış olup ailede din eğitimi konusunda çalışmaları 

olmak. 
33. Yüksek lisans ve doktorasını Kuran-ı Kerim okuma ve kıraat alanında yapmış olmak. 
34. Mimarlık lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını bina bilgisi konuları 

üzerine yapmış olmak. 
35. Çocuk nörolojisi alanında yan dal almış olup hidrosefali konusunda çalışması olmak. 
36. Çocuk enfeksiyonu alanında yan dal almış olup leishmania konusunda çalışmaları 

olmak. 
37. Tıpta uzmanlığını kulak burun boğaz hastalıkları alanında yapmış olup çocuklarda 

adeno tonsillerle ilgili çalışmaları olmak. 
38. Doktorasını yakınçağ alanında yapmış olup Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerine 

çalışmaları olmak. 
39. Doktorasını kimya eğitimi alanında yapmış olup web tabanlı laboratuvar uygulamaları 

konusunda çalışmaları olmak. 
40. Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olup Türk dünyası müzikleri üzerine 

çalışmaları olmak. 
41. Doktorasını bankacılık ana bilim dalında yapmış olup katılım bankacılığı ve dijital 

bankacılıkla ilgili çalışmaları olmak. 
42. Yüksek lisans ve doktorasını biyokimya alanında yapmış olup biyoorganik moleküller 

üzerine çalışmaları olmak. 
İlan olunur. 7410/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 
uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 
50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

NO 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER 

2022/35 
Büro 

Personeli 
5 KPSS(P93) - 

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans 

programından mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/36 
Büro 

Personeli 
2 KPSS(P93) Kadın 

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programından mezun olmak. 

• En az 6 (altı) ay büro sekreterliği tecrübesine sahip olmak 

ve bu durumu SGK hizmeti dökümü ile veya çalıştığı 

işyerinden alacağı resmi yazı ile belgelendirmek. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait sağlık birimlerinde görev 

yapılabilecektir. 

2022/37 
Büro 

Personeli 
4 KPSS(P3) - 

• İşletme, Maliye veya İktisat lisans programından mezun 

olmak. 

• Özlük işleri, bordrolama ve SGK uygulamaları belgesine 

sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Üniversitemizin birimlerinin maaş işlemlerinde görev 

yapacaktır. 

2022/38 
Büro 

Personeli 
3 KPSS(P93) - 

• Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

• Muhasebe-Finansman, Temel Muhasebe veya Özlük 

işleri, bordrolama ve SGK işlemleri belgelerinden en az birine 

sahip olmak.  

• Alanında en az 1 (bir) yıl deneyime sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Birimlerin muhasebe ve mali işlerinde çalıştırılacaktır. 
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2022/39 
Büro 

Personeli 
3 KPSS(P93) - 

• Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 
• Muhasebe-Finansman, Temel Muhasabe veya Özlük 
işleri, bordrolama ve SGK işlemleri belgelerinden en az birine 
sahip olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Birimlerin muhasebe ve mali işlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/40 
Büro 

Personeli 
2 KPSS (P3) - 

• İşletme, Maliye veya İktisat lisans programından mezun 
olmak. 
• Özlük işleri, bordrolama ve SGK işlemleri belgesine sahip 
olmak. 
• Bankacılık alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak 
ve bu durumu belgelendirmek. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Bankacılık 
işlemlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/41 
Büro 

Personeli 
2 KPSS (P93) - 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön lisans mezunu olmak. 
• En az (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 
olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görev yapacaktır. 

2022/42 
Büro 

Personeli 
1 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının fotoğraf alanından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev 
yapacaktır. 

2022/43 
Büro 

Personeli 
1 KPSS (P93) Erkek 

• Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim, Radyo ve Televizyon 
Programcılığı, Yeni Medya ve Gazetecilik ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev 
yapacaktır. 

2022/44 
Büro 

Personeli 
2 KPSS (P3) Kadın 

• İlahiyat-İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak veya 
bu alanda yüksek lisans yapmış olmak. 
• Manevi rehberlik sertifikasına sahip olmak. 
• Öğrenci veya yaşam koçluğu belgesinden birine sahip 
olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Psikososyal Merkezinde çalıştırılacaktır. 
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2022/45 
Büro 

Personeli 
3 KPSS (P93) - 

• Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Yenice, Eflani, Eskipazar ilçelerinden birinde görev 
yapacaktır. 

2022/46 
Büro 

Personeli 
2 KPSS (P3) - 

• Mütercim - Tercümanlık (Fransızca) Lisans mezunu olmak 
• Mezuniyet tarihinden sonra yabancı dil alanında en az 1 
(bir) yıl deneyimli olduğunu SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek. 
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 
ve geçerlilik süresi dolmamış yabancı dil sınavlarının birinden 
en az 80 puan aldığını belgelendirmek. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
görev yapacaktır. 

2022/47 Mühendis 1 KPSS (P3) - 

• Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
• En az (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 
olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/48 Tekniker 2 KPSS (P93) - 

• Bilgisayar Programcılığı ön lisans Programından Mezun 
Olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapacaktır. 

2022/49 Tekniker 1 KPSS (P93) - 

• Tıbbi Aromatik Bitkiler ön lisans Programından Mezun 
Olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Merkezinde 
görev yapacaktır. 

2022/50 Tekniker 1 KPSS (P93) - 

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans Programından 
Mezun Olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Sağlık birimleri laboratuvarlarında görev yapacaktır. 

2022/51 Teknisyen 1 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının elektrik alanından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• PLC ve Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik 
Teknolojisi sertifikasına sahip olmak. 
• Makine-elektrik-elektronik cihaz görevlisi olarak görev 
yapacaktır. 

 



27 Haziran 2022 – Sayı : 31879 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

2022/52 Teknisyen 1 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının endüstriyel bakım onarım 
alanından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Peyzaj işlerinde kullanılan alet ve cihazların bakım ve tamir 
işlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/53 Teknisyen 2 KPSS (P93) Erkek 

• Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans programından 
mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Üniversitemiz konferans salonlarında görev yapacaktır. 

2022/54 Teknisyen 2 KPSS (P93) - 

• Bilgisayar Teknolojileri ön lisans programından mezun 
olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Bilgisayar donanım-tamir bakım tecrübesi olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/55 Teknisyen 2 KPSS (P93) - 

• Grafik ön lisans programından mezun olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/56 
Destek 

Personeli 
2 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Kartonpiyer alçı ve boya işlerinde deneyim sahibi olmak 
veya alanla ilgili sertifikası bulunmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/57 
Destek 

Personeli 
1 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanından 
mezun olmak. 
• Kaynak işlerinde ve alüminyum veya PVC imalat montaj 
işlerinde tecrübeye sahip olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/58 
Destek 

Personeli 
2 KPSS (P94) Erkek 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Fayans ve mermer işlerinde deneyimli olmak veya alanla 
ilgili sertifikaya sahip olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2022 – Sayı : 31879 

2022/59 
Destek 

Personeli 
1 KPSS (P93) Erkek 

• Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
• Araç bakımı ve temizliği işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye 
sahip olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir. 

2022/60 
Destek 

Personeli 
1 KPSS (P93) Erkek 

• Herhangi bir ön lisans mezunu olmak. 
• Doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelliği 
belgesine sahip olmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyla 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında ısıtma sistemleri 
bakımcısı olarak görev yapacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin 

"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun 
olması gerekmektedir. 

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye 

ait olması gerekmektedir. 
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu 

kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar kabul 
edilmeyecektir. 

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam 
teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.) 

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda 
çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır. 

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde 
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak. 
16- Deneyim, tecrübe şartı aranan ilanlar için, deneyim ve tecrübenin SGK hizmet dökümü ile 

veya çalışılan işyerinden alınan imzalı kaşeli belge ile kanıtlanması gerekmektedir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak 
yapacaklardır. 

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların 
başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Başlangıç : 27.06.2022 (Mesai Başlangıcı)  
Başvuru Bitiş : 14.07.2022 (Mesai Bitimi) 
Başvuru Adres : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir 

Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez 
Karabük. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve 

imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır). 
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).  
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir). 
8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin 

edilebilir). 
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday 

www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet 
tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) 

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca 
ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. 

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

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

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilecektir. 
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun          

48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

1- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili 
kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni 
sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan 
bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmez.) 

3- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi 
(https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde 
yer almaktadır. 

4- İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-
10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 

5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara 
uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak 
atamalar iptal edilecektir. 

6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
7- Profesörler; Doçent kadrosuna müracaat edemezler. 
- Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir. 
- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları 
puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir. 

- İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan 
edilmektedir. 

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik 
veya ilan iptali yapılabilir. 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
- 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 
- Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik 
durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu 
Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası 
haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını 
kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

- Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK 
tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü 
sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için). 

İLAN 
NO 

BİRİMİ 
BÖL/ABD/ 
ASD/PROG 

UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Develi İslami 

İlimler Fakültesi 
Hadis Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Hadis 
Alanında Almış Olmak. 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ 
akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara 
yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 27.06.2022 
İlana Son Başvuru Tarihi : 11.07.2022 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Yönetim Bilgi 
Sistemleri 

Profesör 1 

Makine öğrenmesi, veri 
madenciliği, bilişim, 
sistemleri, destek vektör 
makinesi ve iş analitiği 
konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Doçent 1 

Eniyileme, mühendislikte 
eniyileme problemleri, arışık 
tamsayılı doğrusal olmayan 
problemler için global 
eniyileme yöntemleri ve güç 
sistemlerinde eniyileme 
problemleri konularında üst 
düzey ve uluslararası 
dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Finans 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Finansal ekonomi, makro 
finans ve kurumsal finansman 
konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Pazarlama 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Pazarlama stratejisi, pazarlama 
araştırması ve marka yönetimi 
konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-
pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir.  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme

Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisinde, Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde
Görevlendirilmelerine ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce
Bölümü Yönetmeliği

–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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