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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet Başkanı: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Üst Kurulu: Üniversite Yönetim Üst Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 76. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Ülkemizde, gelişen teknolojiyi ve bilgiyi kullanmanın
yanı sıra, yeni teknolojiler ve bilgiler üretebilecek nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda
bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Danışmanlık ve proje işlevli araştırmalar yapmak.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların benzer birimlerince yürütülen çalışmalara öğretim elemanı desteği vermek.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların görevde yükselme, unvan değişikliği
ile yeni alım yazılı ve sözlü sınavlarında soru hazırlamak, sınav ve değerlendirmesini yapmak.
d) İlgili alanlarda bilimsel çalışmalar yaptırmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim
programları hazırlamak, yürütmek ve yaptırılan bilimsel çalışmaların bulgularını, bilimsel toplantı ve yayınlarla kamuoyuna yansıtmak.
e) Eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ilgili
tüm birimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak disiplinler arası
ortak çalışmalar geliştirmek ve bu alandaki çalışmaları özendirmek.
f) Dönemsel eğitim programları çerçevesinde, her akademik yılın başında hazırlanan
seminer kitapçığında yer alan ve kamuoyuna açık olan yapılandırılmış seminerler ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların talepleri üzerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim
seminerlerini sözleşmeye dayalı olarak düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
sertifika programları yürütmek.
g) Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak çalışmalar geliştirmek ve
bu alandaki organizasyonları düzenlemek.
ğ) Yönetim Üst Kurulu ve Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları
yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür; Yönetim Üst Kurulu ve Rektör tarafından Üniversitenin tam
zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Üst Kurulunca; ihtiyaç halinde, Yönetim Kurulu
üyelerinden biri Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı
zamanlarda yerine görevlendireceği Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdür, üç ayı aşan bir
süre görevinden uzak kalacaksa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturarak uygun kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
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b) Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuları belirleyerek hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. Düzenlenen etkinliklerin sona erdiği tarihten itibaren etkinliğin işleyişi hakkında rapor düzenleyerek Yönetim
Kurulu, Rektör, Yönetim Üst Kurulu Başkanına sunmak.
c) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak.
ç) Merkez ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri
yapmak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin eğitimden (akademik değerlendirmeden) sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında farklı birimlerinde görev yapmakta olan tam
zamanlı öğretim elemanları arasından Yönetim Üst Kurulu ve Rektör tarafından görevlendirilen
üç üye ve Müdür olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
eğitimden (akademik değerlendirmeden) sorumlu Rektör Yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi
bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerekli hallerde
başkan, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Başkanın ve Yönetim Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının
belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak ve yönergeler hazırlamak.
ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası iş birliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.
d) Merkez gelirlerinin katkı payları konusunda Yönetim Üst Kuruluna ve Rektöre öneride bulunmak.
e) Yıllık çalışma programı önerilerini incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.
f) Yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Yönetim Üst Kurulu ve Rektörün onayına sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gelir ve giderler
MADDE 10- (1) Merkezin faaliyetleri nedeniyle oluşacak gelir ve giderler Üniversitenin iktisadi işletmesi tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında faturalandırılarak tahsil
edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme 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; Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BÜAGEM): Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi (PİKOM): Bingöl Üniversitesi Pilot
Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimini,
ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Arıcılığın gelişmesi adına, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi ile koordineli olarak arıcılık ve arı ürünleri konusunda eğitimlerinin verilmesini sağlamak, bu eğitimlerin verilmesi sırasında uygulamalı eğitimlerin de yapılacağı fiziksel koşulların oluşturulmasını
sağlamak, arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak.
b) Bingöl ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak, arı ırkının korunması,
çoğaltılması, ıslah edilmesi ve üretiminin yapılması için bu konuda faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel olarak çalışmak, genetik karakterdeki arı ekotiplerini moleküler teknikler ile tanımlamak ve koruma programları
oluşturmak, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi ve diğer birimler ile koordineli çalışmalar yürüterek moleküler tekniklere dayalı arı ırk ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve
ekotip tescili yapmak.
c) Arı, arı ırk özellikleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, Bingöl ili ve bölgesi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynaklarını koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili
çalışmalar yapmak.
ç) Arı ve ana arı yetiştiriciliği konusunda yeni yöntemler geliştirmek, geliştirilen modern
yöntemlerin uygulanması için üreticilere eğitimler vererek mali kaynaklar ve işgücünün verimli
kullanılmasını sağlamak, bu kapsamda periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık
hizmeti vermek.
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d) Birimler ile koordineli çalışmalar yürüterek arı hastalıkları konusunda karşılaşılan
sorunların çözülmesine yönelik çalışmaları yürütmek, arı hastalıklarına karşı doğal mücadele
yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek.
e) Bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin üretiminde ürünlerin
kalitesinin artırılmasına yönelik yeni metotlar geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik
tarım ile elde edilmesini sağlamak.
f) Arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma vektörü olarak kullanılmasını
yaygınlaştırmak amacı ile eğitimler vererek arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
g) Arı yetiştiriciliğinde ve beslenmesinde kullanılmak üzere yeni arı besleme ürünlerinin
geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yürütmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Başta Bingöl ili ve çevresi olmak üzere Türkiye'deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını
korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak, Bingöl ili ve yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli
damızlık ana arı üretmek ve bu konuda diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği yapmak, yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik
etmek.
b) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında arı ve arı ürünleri konularında işbirliği
yapmak, arı ve arı ürünlerinin üretimine yönelik eğitim programları düzenlemek.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun olmak üzere yurt
içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan
yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ortak çalışmalar yürütmek.
ç) Arı, arı ırk özellikleri, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili uygulama, araştırma, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek, eğitim
ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel toplantılar ve yayımlar yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak.
d) Arı hastalıkları ve arı beslenmesi konusunda üreticilerin sorunlarının çözülmesine
yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman
ve teknoloji geliştirmek, arı beslenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
e) Bal, polen, perga, propolis, arı sütü, arı zehri ve diğer yeni arı ürünleri için sağlıklı
üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve/veya üretmek.
f) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarının kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları
ile paylaşımını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda ve tercihen bölgesel
kalkınma ve ihtisaslaşma alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir
veya süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde yürütmek.
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b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili gerekli önlemleri almak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve
toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
için görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi
sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve
yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezde görev yapanların uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini
değerlendirmek.
ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.
d) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisiyle gerek duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.
e) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri
doğrultusunda belirlemek.
f) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında diğer görevleri yerine
getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 10- (1) Çalışma grupları, Merkez faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi
amacı ile Müdürün görüşü de alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.
(2) Çalışma grubu başkanı ve üyeleri, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12- (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar
Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çağ Üniversitesinden:
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 13/12/2010 tarihli ve 27784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yabancı Diller Yüksekokulu: Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“e) Çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programı yürütmelerinde
kolaylık sağlamak.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaz öğretimi; İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere
Üniversitenin tüm eğitim ve öğretim aşamalarında açılabilir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi hariç, enstitü, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam üç dersi aşmayacak şekilde ders
alabilir.
ç) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi takvimi ve uygulanmasına ilişkin
esaslar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- (1) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu 20/7/2020 tarihli ve
31191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Üniversite
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- (1) Yaz öğretiminde derslere devam konusunda Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yaz öğretiminde
devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse
yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Yaz öğretiminde tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşük veya eşitse değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu not yüksek ise o dersin
en son alındığı yarıyıldaki yerine yazılır ve o yarıyılın not ortalaması yeniden hesaplanır. Yaz
öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılbaşında ağırlıklı genel not
ortalaması değerlendirilmesinde dikkate alınır.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çağ Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 26/9/1998 tarihli ve 23475 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”
MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 2/9/2019 tarihli ve 30876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci
maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenciler öncelikli olarak varsa önceki yarıyıllarda DZ/IA, F/K notu alınan (staj hariç) derslere, sonrasında hiç alınmayan derslere kayıtlanmalıdırlar.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27- (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergeye göre yürütülür.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin on birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin uygulamalar, 26/4/2020 tarihli ve 31110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine bağlı olarak Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29- (1) Yarıyıl içi ara sınavlarının fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurullarınca kabul edilen belgeye dayalı olmak kaydıyla birinci ve ikinci derece akrabaların ölümü,
iflas, tutukluluk, ameliyat, iki ve daha fazla gün süren sağlık raporu ile mücbir sebeplere mazeret sınav hakkı verilebilir. Değerlendirme sırasında öğrenciden ek belgeler istenebilir. Çift
anadal ve yandal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal ve yandal dersleri için
mazeret sınav hakkı verilir.
(2) Mazeret sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru dilekçelerini fakülte/yüksekokul/MYO sekreterliğine teslim etmeleri gerekir.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Fakültede/yüksekokulda dört yıllık öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.
Çift anadal programında kayıtlı olan ve çift anadal programından başarılı olamayan öğrencilerin
anadal derslerinin 240 AKTS'sinin dışında ayrıca 120 AKTS sağlaması durumunda alan belirtmeyen önlisans diploması verilir.”
MADDE 6- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “kredisi” ibaresi “AKTS değerleri” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Yaz öğretimi akademik takvimi Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili bölüm/program
başkanlığının önerileri göz önünde bulundurulur.”
MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve
aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları derslere yazılarak başvuru
işlemlerini gerçekleştirirler. Derse yazılma işlemi; öğrencinin çevrimiçi olarak derse yazılması,
ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile
tamamlanır. Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 ders alabilir.
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b) Öğrenciler, yaz öğretimine kayıt olurken kendi dönemlerine kadar F, IA-DZ veya
daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri derslere kayıtlanabilirler
(A+ hariç).
c) Öğrenciler kendi yarıyılına kadar hiç almadıkları ve üst yarıyıllara ait derslere kayıtlanamaz.
ç) Yaz öğretimi sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrenciler yaz öğretiminde
daha önce hiç almadıkları dersleri alabilirler.
d) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.
e) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında
açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA-DZ) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
f) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılmayan dersleri; eşdeğerliği ve
AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler.
g) Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.
ğ) Yaz öğretiminde geç kayıt ve ders ekleme akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır. Bu süre içinde öğrenciler ders ekleme yapabilir, ancak ders bırakma yapamaz.
h) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci
statüsünde açılan derslere kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine
tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra,
Üniversiteye kayıt olmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece
kayıt olmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen
ve not belgelerinde yer alan derslerin AKTS kredisinden yararlanabilirler.
ı) 2547 sayılı Kanundaki azami öğretim süresini bahar yarıyılı sonunda doldurmuş ve
ilişik kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz öğretiminden ders alabilirler. İlişik kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında yapılır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “ders saati”
ibaresi “AKTS” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulundukları birimin önerisi ve ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının, aynı derse
kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine bağlı olarak değerlendirilmesini,
ç) Birim: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulunu,
d) Birim kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokulu kurulunu,
e) Birim yönetim kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
f) Çift ana dal programı: Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen ön lisans diploma
programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan programı,
g) Ders kredisi: Bir yarıyıl (dönem) devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,
h) DNO: Dönem not ortalamasını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) Ekle/bırak haftası: Öğrencilerin seçmiş oldukları derslere ders ekleyebileceği ve/veya
seçmiş oldukları dersleri silebilecekleri dönem aralığını,
j) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının, aynı derse
kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerinden bağımsız olarak değerlendirilmesini,
k) Not durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları
dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,
l) Ön koşullu ders: Bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken dersi,
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m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
o) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından
seçerek aldığı dersi,
ö) Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
p) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve
kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,
r) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş
ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,
s) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen koşulları
taşıması kaydı ile Üniversite içinde başka bir programda belirlenen dersleri tamamlamak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ü) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim dili ve hazırlık sınıfı
MADDE 5- (1) Birimlerde dersler; ilgili kurulların önerisi, Senatonun olumlu kararı
ve YÖK’ün onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkçe ve/veya kısmen ya
da tamamen yabancı dilde yapılır.
(2) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe bilgi düzeyleri için uyulacak
esaslar Senato tarafından belirlenen hükümlere göre yürütülür.
(3) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin yeterliliği 23/3/2016
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre hazırlanan ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ölçülür.
Öğretim süresi
MADDE 6- (1) Program süresi, azami eğitim-öğretim süresi, ek eğitim-öğretim süresi,
yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresine ilişkin hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin izinli sayıldığı veya kayıt dondurduğu yarıyıllar,
program süresine, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,
her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Zorunlu hallerde sınavlar ve dersler, cumartesi
ve pazar günleri de yapılabilir. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.
(2) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilebilir. Yaz öğretimi Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik
takvime göre uygulanır. Birimler, bir eğitim-öğretim yılında; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar,
yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini Rektörlüğe sunarlar. Akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.
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Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları
MADDE 8- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği
tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve
öğretim programları yürütülebilir.
(2) Uluslararası ortak programların işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından
düzenlenir.
Yatay geçiş
MADDE 9- (1) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans
düzeyindeki programları arasındaki yatay geçişlere ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato
tarafından belirlenir.
Dikey geçiş
MADDE 10- (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yapılır.
Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 11- (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Değişim programları
MADDE 12- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 13- (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,
sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrencilere, diploma veya unvan verilmez sadece aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge verilir.
(3) Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Stajlar
MADDE 14- (1) Stajlar, öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları
ile özel kuruluşlarda Senato tarafından kabul edilecek olan birim staj yönergeleri çerçevesinde
yapılır.
(2) Stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Bitirme ödevi/tezi hazırlama
MADDE 15- (1) Ön lisans ve lisans programı öğrencilerine bitirme ödevi/tezi yaptırılıp
yaptırılmayacağına ilgili birim yönetim kurulları karar verir ve bununla ilgili uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Yeni kayıt
MADDE 16- (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda, ilgili öğretim yılında Üniversitenin
birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.
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b) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.
c) Varsa katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
(2) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ÖSYM ve Senato tarafından belirlenecek esaslara göre, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye
şahsen başvurmak suretiyle yaparlar ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişilerce yaptırılabilir.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik
belge ile kayıt yapılmaz.
(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
Akademik danışmanlık
MADDE 17- (1) Üniversiteye kaydolan her öğrenci için ilgili birimin öğretim üyeleri
veya öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu
ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri
eksiksiz almasını sağlamak.
c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre öğrenci ile birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl için kayıt onayını vermek.
ç) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.
(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uyum programı
MADDE 18- (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.
(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve kayıt haftasından önce ilan edilir.
Kayıt yenileme
MADDE 19- (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kayıtlarını yaparak kayıtlarını yenileyebilirler.
(2) Öğrenci, akademik danışmanının onayını alarak ilgili dönemin ekle/bırak haftası
içinde ders değiştirebilir; ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kayıt olabilir.
(3) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar, öğrenim süresine dâhil edilir ve kaydını yenilemeyen
öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış fakat kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim ücreti
öğrencinin talebi halinde iade edilir.
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(5) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanı olmayıp akademik
takvimde belirtilen sürelerde kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı bölüm başkanları
tarafından kesinleştirilir.
(6) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten belgeleri ve dilekçe ile en geç ders ekle/bırak
haftasının başladığı tarihten önce bağlı bulundukları birime başvururlar.
(7) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını
ekle/bırak haftasında yapabilirler.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca belirlenen öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemeyenler ve mazeretleri, birim yönetim kurullarınca kabul edilmeyenler o dönem
için kayıt yenileme işlemi yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 21- (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır:
a) Zorunlu dersler: Müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
b) Seçmeli dersler: Sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları ve benzeri özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili bölümün önerisi üzerine bölümün bağlı olduğu birim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Uzaktan öğretim yoluyla alınan derslere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri belirlenebilir. Ön koşul dersi; bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.
(5) Ön koşul olarak belirlenen dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu
sağlanmış sayılır.
(6) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında, bölüm içinden veya bölüm dışından seçerek aldığı derslerdir. Seçmeli derslerin en fazla %30’u bölüm dışından alınabilir.
(7) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak
oluşturulan AKTS kredisidir.
Ders yükü
MADDE 22- (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredi, bir yıldaki ders
yükü ise 60 AKTS kredidir.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın bütün
derslerini almakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren birinci fıkrada belirtilen bir yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak GNO’ya göre danışmanının onayı ile ders alabilirler. Buna
ilişkin esaslar aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) GNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS
kredisi olabilir.
b) GNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak en
fazla 40 AKTS kredilik ders alabilir.
c) GNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak en fazla
45 AKTS kredilik ders alabilir.
(4) Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri
dâhildir.
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(5) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız oldukları, almaları gereken veya alamadıkları dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler.
(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen kredi ve AKTS bakımından eşdeğer
bir dersi almak zorundadır.
(7) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler.
(8) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersi kalan ancak bir dönemde en fazla 45
AKTS kredi alabilme koşulu sebebi ile ders alamayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl için istemeleri halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ilave olarak tek dersi alabilirler.
(9) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.
(10) Yaz okulunda alınabilecek azami ders yüküne ilişkin uygulama esasları yaz okuluna ilişkin Senato tarafından kabul edilen yönergede belirlenir.
İntibak ve ders sayımı
MADDE 23- (1) Öğrencilerin, Üniversitenin ilgili birimlerinden veya bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin kayıtlı oldukları programa sayım işlemlerine ilişkin esasları,
ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
(2) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder; varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
Program dışı dersler
MADDE 24- (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans/lisans veya
çift ana dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan
alınan derslerdir. Bu dersler, danışman onayı ile genel not ortalamasına dahil olacak ya da olmayacak şekilde alınabilir.
(2) Ortalamaya dahil olacak şekilde alınan program dışı dersler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(3) Ortalamaya dahil olmayacak derslerde aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Bu dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
b) Bir yarıyılda bu statüde en fazla 2 (iki) ders alınabilir.
c) Bu derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez.
ç) Bu dersler, alındıkları yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu programa ya da programlara saydırılamaz.
d) Bu statüde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.
e) Bu statüde alınan dersler, harf notu ile birlikte not durum belgesinde gösterilir.
Dersten çekilme
MADDE 25- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara
göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.
c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Öğrenim boyunca en çok dört dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
e) Daha önce çekilme işlemi yapılan ve öğrenci tarafından tekrar kaydolunan derslerden
çekilme işlemi yapılamaz.
f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni
verilmez.
g) Öğrencinin çekildiği dersler, not ortalaması hesabına katılmaz.
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Kayıt dondurma
MADDE 26- (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular eğitim-öğretim yarıyılı
başlamadan önce yapılır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Sağlıkla
ilgili nedenler hariç belgelendirmek şartıyla, Senato tarafından belirlenecek olan “Haklı ve Geçerli Sebepler” çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince
en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.
(2) Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.
(3) Öğrencinin tutuklu veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması ve müracaat etmesi hâlinde ilgili yönetim kurulunun
kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.
(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dahil değildir.
(5) Ders kayıt işlemini yaptıktan sonra kayıt donduran öğrencinin varsa yatırmış olduğu
öğrenim ücreti veya katkı payı iade edilmez.
İzin
MADDE 27- (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,
staj, araştırma gibi imkânların olması halinde, birim yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.
(2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt
dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders
veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
(3) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri
faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar
verir.
İlişik kesme
MADDE 28- (1) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst
üste kayıt yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Üniversite
Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olmaları durumunda Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptıran ve/veya eksik belgeleri olduğu halde bu belgeleri zamanında teslim etmeyen kayıtlı öğrencilerin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 29- (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı
derslerin ve derslerin uygulamalı kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya ülkeyi
temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra belirtilen süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde öğrenci devam edemediği derslerden devamlı sayılır.
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(2) Bir dersten devam koşulunu sağlamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.
(3) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
Sınavlara ilişkin genel esaslar
MADDE 30- (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete tek ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.
(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Sınavların türleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(4) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama
ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, ilgili bölüm kurulunda görüşüldükten sonra, öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
(5) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir.
(6) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için dersin devam koşulunu yerine getirmesi ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(7) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen
öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.
(9) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en
az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.
Ara sınavlar
MADDE 31- (1) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılması koşuluyla, ara sınavların sayısı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
b) Ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile benzeri çalışmalar gibi eğitim-öğretim etkinlikleri de değerlendirme ölçütü
olarak kullanılabilir.
c) Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu sınavları yapılmadan en geç on beş (15) gün önce
ilan edilir.
ç) Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri birimlerin öğrenci işleri bürosuna
teslim edilir ve öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
Final sınavları
MADDE 32- (1) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı süre sonunda ilgili birim
tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.
(2) Derslerin final sınavına girebilmek için öğrencinin, teorik ve uygulamalı derslere
devam zorunluluğunu yerine getirmesi zorunludur.
(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili birim kurulu karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında
her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.
(4) Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna
teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki
yıl saklanır.
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Mazeret sınavı
MADDE 33- (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınav veya final sınavına giremeyen
öğrencilere, sınavları takip eden 7 gün içinde başvurup mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca
kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili
öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(2) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
(4) Sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime sınav programı ilan edildikten sonra üç işgünü içinde dilekçe ile başvurmaları zorunludur.
Mezuniyete tek ders sınavı
MADDE 34- (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersten başarısız olan veya mezun
olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında kalan
ve gireceği tek dersin sınavıyla GNO’sunu 2.00 üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrencilere, her yarıyılın sonunda derslerin açıldığı döneme bakılmaksızın, derslere kaydını yaptırmak ve daha önce derslerin devam koşulunu yerine getirmek
şartıyla tek ders sınav hakkı verilir.
(2) Proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve staj derslerinde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.
(3) Yaz okulu sonunda veya yaz döneminde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere de tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz.
(4) Öğrenciye daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.
(5) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, final sınavlarından sonra ilgili
birim tarafından ilan edilen tarihlerde dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna başvurarak bu haktan
yararlanırlar.
(6) İşyeri stajı veya bitirme ödevi/tezinin sonuçlanmaması, tek ders sınav hakkına engel
teşkil etmez.
(7) Tek ders sınavında başarı harf notunun en az (CC) olması gerekmektedir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 35- (1) Öğrenciler tüm değerlendirmelere ve harf notlarına itiraz edebilirler.
Öğrenciler itirazlarını, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş
günü içinde ilgili birime yazılı olarak yapabilir. İtiraz ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak,
birim tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenir. Sonuç, birim kurulu
kararının ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye
bilgi verilir.
Başarı değerlendirme ve notlar
MADDE 36- (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve mezuniyete tek ders
sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir.
(2) Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı
düzeyi, ilgili derse ait ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldığı notlar ile birlikte değerlendirilerek mutlak değerlendirme sistemine veya bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu
değerlendirmede yıl içi ve yıl sonu faaliyetlerinin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı
tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders
başarı notu olarak verilir.
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(3) Bu değerlendirmeler sonucunda verilen notlar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Başarı Derecesi
Başarı Notu
Katsayı
Puanı
AA
4.00
90-100
BA
3.50
80-89
BB
3.00
70-79
CB
2.50
65-69
CC
2.00
60-64
DC
1.50
55-59
DD
1.00
50-54
FD
0.50
40-49
FF
0.00
39-0
MU
Muaf
DZ
0.00
0
GR
0.00
0
G
Geçti
K
Kaldı
(4) Bir dersten CC ve üzeri not almış olan bir öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DD veya DC notu alan bir öğrenci, en az 2,00 GNO’yu sağlamış olmak koşuluyla o dersi
başarmış sayılır.
(5) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda öğrenciye verilecek notlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:
a) G notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
b) K notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.
c) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
ç) MU notu: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı
ve bölüm başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu
karşılığı olmayan dersler için MU notu verilir.
d) G ve K notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.
e) DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
f) Mazeretsiz olarak girmediği bir ara sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu, yarıyıl ve yıl
sonu sınavı için ise FF notu verilir.
Ders başarı notu
MADDE 37- (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
(2) Ders başarı notu, ara sınav, eğitim-öğretim etkinlikleri ile final sınav puanlarının
birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu
gösterir.
Akademik başarı ve not ortalamaları
MADDE 38- (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin AKTS kredi değeriyle o dersten
alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS
kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir.
(2) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,
5 veya 5'ten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.
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(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.
(4) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son notu ve kredisi;
seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve
kredisi esas alınır.
(5) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan
harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.
(6) Zorunlu derslerden FF, FD veya DZ harf notu olan öğrenci bu dersleri, ders planında
gösterilen döneminde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Seçmeli
bir dersten FF, FD veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(7) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye akademik
yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip
eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu
durumdaki öğrenci FF, FD ve DZ harf notu olan derslerini ders planında gösterilen güz ve
bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri kendi dönemi dışında açılması
durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde
de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, FD ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında
olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu
sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.
(8) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için DC, DD
veya üstünde bir harf notu alması gerekir.
Onur ve yüksek onur belgesi
MADDE 39- (1) Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği en az 30 AKTS kredilik ders
yükünü alarak final sınavında bu dersleri başarıyla tamamlayan, DNO’su 3,50 veya üzeri olan
ve programın öğrenim süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00
ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan
öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.
(2) Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak final sınavında bu
dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”,
GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin
cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 40- (1) Ön lisans ve lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki
koşulların sağlanması gerekir:
a) Alınan tüm dersler, başarılı olarak tamamlanmalıdır.
b) Lisans programları için en az 240 AKTS, ön lisans programları için en az 120 AKTS
kredisi kazanılmış ve genel ağırlıklı not ortalaması (GNO) en az 2,00 olmalıdır.
(2) Tüm dersleri azami süresi içerisinde alan ancak başarısız olduğu dersler bulunduğu
için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.
(3) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf
notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi ve G notunun
tamamlanmasını takiben mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.
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b) Mezuniyet hakkı kazanmadan, ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak
isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın
harf notlarının ilan tarihidir.
Diploma
MADDE 41- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans
programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan,
GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu
programın diploması ile Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.
(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en
az 2,00 GNO’yu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine
kaydı silinerek kendisine ön lisans diploması verilir.
(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Böyle bir programı başarıyla tamamlayan katılımcıya programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin ders transferi yapılmaz.
Diploma eki
MADDE 42- (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.
(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları,
AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.
Engelli öğrenciler
MADDE 43- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak
öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadırlar. Ancak, öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi
veya biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve
büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.
Disiplin
MADDE 44- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9664
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9665

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

9672
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9673

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

9674
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9675

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

9676
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MEYDAN TAHMİL, TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI HİZMET ALIMI İHALE
EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2022/2023 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil, Tahliye, Malzeme Taşınması Hizmeti
Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt No
: 2022/823971
1-İdarenin
a) Adresi
: Şeker Mah. Sivrihisar 2 cad. No:1/1 Tepebaşı-Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38
2-İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2022/2023 Kampanya Döneminde (Yaklaşık
120 gün süreli) meydan tesislerinde yapılacak olan tahmil,
tahliye, malzeme taşınması hizmeti (İşin detayları teknik
şartnamede belirtilmiştir.)
b)Yapılacağı yer
: Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 01.09.2022 Perşembe Günü, saat: 14.30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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.
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
f) İhale konusu işin yapılması için gerekli araçlara ilişkin taşıma yetki belgelerinin aslı
veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere ilişkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı
veya noter tasdikli suretleri
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
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; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:
Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
a) İş Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri
b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri
c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8- İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler, 01.09.2022 Perşembe günü Saat 14:30’a kadar Kazım Taşkent-Eskişehir
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunlarına tabi değildir.
9670/1-1
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7 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
7 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2022/826684

1- İdarenin
a) Adresi

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası

5.

Kat

Bilimsel

Araştırma

Projeleri

Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası

: 0 (312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi

: bilars@hacettepe.edu.tr.

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 7 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı
1

Jel Görüntüleme Sistemi

1

adet

2

Kantitatif Real Time PCR

1

adet

3

Konvansiyonel Gradiyent PCR

1

adet

4

Masaüstü Soğutmalı Santrifüj

1

adet

5

Nanodrop

1

adet

6

Rotary Evaporator

1

adet

7

Ultrasonik Çalkalayıcı Su Banyosu

1

adet

b) Teslim yeri

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma

c) Teslim tarihi

: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim

Projeleri Koordinasyon Birimi
günü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası

5.

Kat

Bilimsel

Araştırma

Projeleri

Koordinasyon Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati

: 02.09.2022 Cuma günü saat 14.30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. 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, 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,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 02.09.2022 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9712/1-1
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra
No

Boy
Deposu

Cinsi

(m)

Miktarı
Adet

m³/Ster/K

Tarihi

25/08/2022

Saati

10:00

Yeri

e-satis.ogm.gov.

Parti

Muhammen

Geçici

Sayısı

Bedeli

Teminat

TL

TL

1

GÜLEK OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

3439

3810.22

1

1.300,00

2

ÇAMALAN OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

5524

3679.127

1

1.500,00

3

BAŞOLUK OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

3698

2405.017

1

1.570,00

4

BAŞOLUK OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

2728

1810.901

1

1.645,00

1538

11705.265

4

6.015,00

TOPLAM

148.599, 00
165.561, 00
113.276, 00
89.368,00
516.804,

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
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8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır.
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi
peşin olarak alınacaktır.
12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres:
YENİ ÖMERLİ MH. HİLMİ
Telefon: 0(324) 613 8428
Fax No: 0(324) 613 0118
9702/2-2

—— • ——

FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTARLARDA
ŞEKER PANCARI ALIM VE GÖNDERME İŞLERİ
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme
İşleri Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no
: 2022/821130
1- İdarenin
a) Adresi
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 yılı Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat
Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım
ve Gönderme İşleri Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 05.09.2022 Pazartesi günü saat 14:30
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 236,00 TL (Y.İkiyüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9680/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" (Eski Hükümlü
veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmalıdır.) alımı yapılacaktır.

MESLEK ADI

MESLEK

ÖĞRENİM

KODU

DURUMU

ÖZEL ŞART

SINAV

AÇIK İŞ

DURUMU SAYISI

Beko Loder (Kazıcı
- Yükleyici) Operatörü
Buldozer (Dozer) Operatörü
Ekskavatör(Kazıma Ve
Yükleme) Operatörü
Kepçe Operatörü Greyder
Operatörü Yükleyici (Loder)
Operatörü
Silindir Operatörü
Vakumlu Yol Süpürme Araç
Operatörü

8342.26
8342.06
8342.07
8342.25
8342.11
8344.01
8342.15
8342.24

İş makinesi operatörü olmak için
EN AZ
İLKOKUL
MEZUNU
OLMALI

G sınıfı ehliyete sahip olmak
gerekir.

KURA -

İş makineleri operatörleri meslek SÖZLÜ

1

kodunda bulunan sertifikalar
kabul edilecektir.

8343.13

Vinç Operatörü

I. GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaması gerekmektedir.
8) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
9) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan- sınav sürecinin
her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Adayların Ağrı ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması,
3. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek
kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
4. Başvuru yapacak kişi Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmalıdır.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden
başvuru yapabilirler.
Başvuru yapan adayların dikkatine!!!
Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon
numaralarınızı güncelleyiniz.
IV. KURA USULÜ ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadrosunu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
bildirilen başvurular arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince, istihdam edilecek açık iş
sayısının 4 (Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura
sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi
tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara
geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda
ise söz konusu kadro boş kalacaktır.
V. KURA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve
yedek adayların belirlenmesi amacı ile 02.09.2022 tarihinde saat 10:30’da Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda noter huzurunda kura
çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19
pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce
belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.
Kura sonucu belirlenen adaylar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü
(https://www.agri.edu.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
VI. BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri https://www.agri.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak
yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.
4) Nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.agri.edu.tr/
ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9733/1-1
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili
yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.
PROFESÖR KADROSU İÇİN
- 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
- Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta
yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın
tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden
alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF
formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın
listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
DOÇENT KADROSU İÇİN
- 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
- Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta
yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın
tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden
alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF
formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN
- 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
- Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta
yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi,
herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki
adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım
dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD
veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
NOT: (Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)
- Adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en
az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın
muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı
dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış
beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
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- Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
ilgili eğitim dilinden asgarî seksen beş puan almış olma şartı aranır.
- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik
Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları
puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
- Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri
için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme
ve Atama Ölçütlerine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine https://www.erciyes.edu.tr/Files/regulation/095fc9cd300a-4867-96c9-f5815a9eb15e.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
- Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta
bulunabilirler. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat
edemezler.
- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut
olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
İLAN
NO

BİRİMİ

ABD / ASD /
PROGRAMI

UNVAN

DRC ADET

İLAN ÖZEL ŞARTI

2001

Fen Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Bilim Alanında Almış Olmak.

2002

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya Bilim Alanında Almış Olmak.

2003

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Almış Olmak.

İktisadi ve İdari

Yönetim

Bilimler Fakültesi

Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi Alanında Almış Olmak.

Profesör

1

2

Profesör

1

1

2004

2005

2006
2007
2008
2009

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası
Siyaset (Eğitim
Dili İngilizce)

Mühendislik

Endüstri

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Termodinamik
Ulaştırma

Profesör
Profesör

1
1

1
1

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

2010

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

2011

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Diş Hekimliği

Protetik Diş

Fakültesi

Tedavisi

2012

2013 Edebiyat Fakültesi

Japon Dili ve
Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Türkiye
2014 Edebiyat Fakültesi

Cumhuriyeti
Tarihi

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında
Almış Olmak.
Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim
Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini Göz Hastalıkları Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini İç Hastalıkları (Hematoloji) Alanında
Almış Olmak.
Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Japon Dili ve Edebiyatı Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında
Almış Olmak.
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Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

2017

Eğitim Fakültesi

2018

Eğitim Fakültesi

2019

Fen Fakültesi

2020

2021
2022

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari

İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi

2024

İletişim Fakültesi

2025 Mimarlık Fakültesi

2027
2028
2029

2030

2031
2032
2033
2034
2035
2036

Fen Bilgisi

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

Şehircilik

Doçent

1

2

Matematik
Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Genel
Astronomi
İktisadi Gelişme
– Uluslararası
İktisat
Siyaset ve

Bilişim
Kişilerarası
İletişim

Fakültesi

Yazılımı

Mühendislik

Endüstri

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendislik

Yöneylem

Fakültesi

Araştırması

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi

Rekreasyon
Göğüs
Hastalıkları
İmmünoloji
Pedodonti
Ortodonti

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Ağız Diş ve

Dr. Öğr.

Çene Cerrahisi

Üyesi

Klinik Eczacılık

Olmak.
Doçentliğini Matematik Eğitimi Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Fizik Bilim Alanında Almış Olmak.
Astrofizik Alanında Çalışmaları Bulunmak.
Doçentliğini Uluslararası İktisat Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar Bilim
Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Bilim/Sanat Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini İletişim Çalışmaları Bilim/Sanat Alanında
Almış Olmak.
Doçentliğini Halkla İlişkiler Bilim/Sanat Alanında
Almış Olmak.
Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama Bilim/Sanat
Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim
Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında
Almış Olmak.
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Alanında Almış
Olmak.
Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında Almış Olmak.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Alanında Almış
Olmak.

Fakültesi
Fakültesi

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Alanında Almış Olmak.
Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Almış

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olmak. Doçentliğini

Diş Hekimliği
Eczacılık

1
1

Bilgisayar

Fakültesi

1
1

Mühendislik

Spor Bilimleri

Doçent
Doçent

Eğitimi

Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler

2023

2026

Eğitim Yönetimi
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Dr. Öğr.
Üyesi

Eczacılık

Farmasötik

Dr. Öğr.

Fakültesi

Mikrobiyoloji

Üyesi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Doçentliğini Temel İmmünoloji Alanında Almış
Olmak. İmmünoloji Doktorasına Sahip Olmak.
Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Alanında Doktora
veya Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak.
Ortodonti

Alanında

Doktora

veya

Uzmanlık

Belgesine Sahip Olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Alanında Doktora veya
Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak.
Klinik Eczacılık Alanında Uzmanlık Belgesine Sahip
Olmak.
Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda Doktora
Yapmış Olmak.
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2037

Edebiyat

Kore Dili ve

Dr. Öğr.

Fakültesi

Edebiyatı

Üyesi

Eğitim Fakültesi

Programları ve

Eğitim
2038

Öğretim
2039
2040
2041
2042

Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi

Dr. Öğr.
Üyesi

Heykel
İktisat Politikası
İktisat Teorisi

Ekonomisi ve

İslam
İlahiyat Fakültesi

Mezhepleri
Tarihi

2045

İlahiyat Fakültesi

2046 Mimarlık Fakültesi

2047 Mimarlık Fakültesi
2048
2049
2050

2051

Mühendislik
Fakültesi

Üyesi

Eğitimi

İşletmeciliği

2044

Dr. Öğr.

Okul Öncesi

Basın
2043
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Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Üyesi

Sanatları Tarihi

Üyesi

Termodinamik

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Mühendislik

Gıda

Dr. Öğr.

Fakültesi

Teknolojisi

Üyesi

Mühendislik

Yöneylem

Dr. Öğr.

Fakültesi

Araştırması

Üyesi

Mühendislik
Fakültesi

Endüstriyel
Tasarım
Mühendisliği

1

veya Yabancılar İçin Korece Eğitimi Alanında Yapmış
Olmak.
Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim Alanında

1

1

1

1

1

1

1

1

İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

1

İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

1

Yapmış Olmak.
Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği Alanında Yapmış Olmak.
Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliliğini Heykel
Alanında Almış Olmak.

Doktorasını İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında
Yapmış Olmak.

1

1

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalında ve Doktorasını
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında Yapmış
Olmak.

Dr. Öğr.

Restorasyon

Yüksek Lisans ve Doktorasını Kore Dili ve Edebiyatı
1

Yüksek Lisansını Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr.

Türk İslam

Yapı Bilgisi
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Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

1

1

Doktorasını Sanat Tarihi veya İslam Sanatları Ana
Bilim Dalında Yapmış Olmak.
Mimarlık Ana Bilim Dalı Proje ve Yapım Yönetimi
Programında

Yüksek

Lisans

ve

Doktorasını

Tamamlamış Olmak.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mimarlık Ana Bilim Dalı Rölöve ve Restorasyon
Programında Doktorasını Tamamlamış Olmak.
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Termodinamik
Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Doktorasını Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında
Yapmış Olmak.
Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak.

Bilgisayar
2052

Mühendislik

Mühendisliği

Dr. Öğr.

Fakültesi

Kuramsal

Üyesi

Yüksek

Lisans

ve

Doktorasını

Bilgisayar

Mühendisliği Ana Bilim Dalından Yapmış Olmak.

Temeller
2053
2054

Spor Bilimleri

Spor

Dr. Öğr.

Fakültesi

Yöneticiliği

Üyesi

Beyin ve Sinir

Dr. Öğr.

Cerrahisi

Üyesi

Tıp Fakültesi

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Ana Bilim
Dalında Yapmış Olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Olmak.
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Kulak, Burun

2055

Tıp Fakültesi

Boğaz

Dr. Öğr.
Üyesi

Hastalıkları
2056
2057

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Üroloji
Radyoloji

2058

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

2059

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

2060

2061

Veteriner
Fakültesi

Dölerme ve
Suni

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Tohumlama

Veteriner

Veterinerlik

Dr. Öğr.

Fakültesi

Genetiği

Üyesi
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1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1

1

1

1

1

1

Tıbbi Genetik Uzmanı Olmak.

1

1

Fizyoloji Uzmanı Olmak.

1

1

1

1

Üroloji Uzmanı Olmak. Yan Dalını Çocuk Üroloji
Alanında Almış Olmak.
Radyoloji Uzmanı Olmak. Yan Dalını Çocuk Radyoloji
Alanında Almış Olmak.

Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak.
Veteriner Zootekni Alanında Doktora Yapmış Olmak.

9760/1/1-1

—— • ——

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda
belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.
İlan Tarihi:

22/08/2022

Son Başvuru Tarihi:

05/09/2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

12/09/2022

Sınav Giriş Tarihi:

19/09/2022

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

26/09/2022

A- GENEL ŞARTLAR
1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde belirtilen şartları taşımak,
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her
türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranır.
c) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
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istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4’lük ve
5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim
Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama
yapılacaktır.
5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.
NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.
B- ÖZEL ŞARTLAR
- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.
C- MUAFİYET
1) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gereğince; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci
maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak
olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta
olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
3- Lisans Diploması / Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet Mezun Belgesi
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet.
Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
6- ALES Belgesi
7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan
belge)
NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin
kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine
teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik
imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları
yapılmayacaktır. e-Devlet üzerinden alınan barkodlu ve belge doğrulama kodu bulunan belgelerin
aslı gibidir yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
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- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta
yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.
Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt
Birimi - Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 66 66 – 10605/10615 Faks: (0 352) 437 52 64
Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
İLAN
NO

ABD / ASD /

BİRİMİ

PROGRAM

ALES
UNVAN

DRC

ADET

PUAN

Yeni Türk Dili Bilim Dalında Tezli

Uzaktan Eğitim
Uygulama ve
2062

Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim

Araştırma

Görevlisi

Merkezinde

(Uygulamalı

Görevlendirilmek

Birim)

Rektörlük

İLAN ÖZEL ŞARTI

TÜRÜ

Lisans Mezuniyeti Sonrası
4

1

Sözel Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Konusunda En Az 3 Yıl Eğitim

Üzere

Verme Deneyimine Sahip Olmak.
Öğretim

2063 Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Görevlisi
(Uygulamalı

1

1

Sayısal Acil Tıp Uzmanı Olmak.

3

1

Sayısal Sağlık Bilimleri Zootekni Alanında

Birim)
Öğretim
2064

Veteriner

Veterinerlik

Görevlisi

Fakültesi

Zootekni

(Uygulamalı

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Çalışmaları Bulunmak.

Birim)

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği,
İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve

2065

Yabancı Diller
Yüksekokulu

Yabancı Diller

Öğretim

Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce

Görevlisi

Mütercim-Tercümanlık veya

(Ders
Verecek)

5

3

Sözel

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Bölümleri Lisans Mezunu Olmak ve
Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.

İlan olunur.

9760/2/1-1
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

ALES
Puanı

İktisat/Ekonomi, İşletme, Maliye,
Ekonometri, Çalışma Ekonomisi veya
İşletme ve

İlahiyat programlarından lisans mezunu

Yönetim

İslam İktisadı

Araştırma

Bilimleri

ve Finans

Görevlisi

1

Fakültesi

olmak. İslam Ekonomisi/İktisadı ve
Finans, Katılım Bankacılığı, İslam

85

70

85

70

85

70

50

70

50

70

50

70

50

70

50

70

Hukuku veya İktisat ya da Finans
alanlarında tezli yüksek lisans/doktora
yapıyor olmak.
İktisat/ Ekonomi/ Ekonometri/ Maliye/

İşletme ve

Çalışma Ekonomisi lisans

Yönetim

İktisat (%30

Araştırma

Bilimleri

İngilizce)

Görevlisi

1

Fakültesi

programlarından mezun olmak ve bu
programlarda tezli yüksek lisans/doktora
yapıyor olmak veya tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Uluslararası Ticaret / İşletme / İktisat

İşletme ve

Uluslararası

Yönetim

Ticaret ve

Araştırma

Bilimleri

Finansman

Görevlisi

Fakültesi

(İngilizce)

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Bilimleri

Sağlık

Araştırma
Görevlisi

Sosyal Hizmet

Fakültesi
Sağlık
Bilimleri

Sosyal Hizmet

Fakültesi
Sağlık
Bilimleri

Hemşirelik

Fakültesi

veya bu programlarda tezli yüksek
lisans/doktora yapıyor olmak veya tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Yönetimi

Sağlık

lisans programlarından mezun olmak
1

Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak,
1

Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet veya Psikoloji lisans

1

mezunu olmak, Sosyal Hizmet alanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet veya Psikoloji lisans

1

mezunu olmak, Sosyal Hizmet alanında
doktora yapıyor olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak,

1

Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Özel Eğitim
Eğitim

Bölümü- Özel

Araştırma

Fakültesi

Eğitim

Görevlisi

Öğretmenliği

1

Özel Eğitim alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak
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Endüstri
Mühendisliği
(%30 İngilizce)
Yazılım
Mühendisliği
(%30

Araştırma
Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

Mühendislik

Moleküler

ve Doğa

Biyoloji ve

Araştırma

Bilimleri

Genetik (%30

Görevlisi

Fakültesi

İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans
1

ElektrikElektronik

Araştırma

Bilimleri

Mühendisliği

Görevlisi

Fakültesi

(%30 İngilizce)

ve Doğa

Bilgisayar

Araştırma

Bilimleri

Mühendisliği

Görevlisi

Toplum

Sosyoloji

Araştırma

Bilimleri

(%30 İngilizce)

Görevlisi

1

70

Biyomühendislik veya Biyomühendislik
lisans mezunu olup alanında tezli yüksek

70

70

70

70

50

70

85

70

85

70

85

70

85

70

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans
1

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans
/ doktora yapıyor olmak.
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği lisans

1

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans
/ doktora yapıyor olmak.
Sosyoloji lisans mezunu olmak,

1

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Fakültesi

(Arapça)

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans
/ doktora yapıyor olmak.

İnsan ve

Enstitüsü

70

Yazılım/ Bilgisayar Mühendisliği Lisans
1

Fakültesi

ve Hukuku

70

/ doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Eğitim

70

lisans / doktora yapıyor olmak.

ve Doğa

İslam İktisadı

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve

Mühendislik

Lisansüstü
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İlahiyat, İslami İlimler veya İktisat
Araştırma
Görevlisi

2

bölümünden lisans mezunu olup İslam
İktisadı ve Finans alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

İnsan ve
Toplum

Psikoloji

Öğretim

Bilimleri

(İngilizce)

Görevlisi

Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji tezli
1

yüksek lisans mezunu olmak. Klinik
Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan veya

Yabancı Diller
Rektörlük

Koordinatörlüğü

Öğretim

İngilizce

Görevlisi

Hazırlık

3

İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim
alanlarından birinden lisans mezunu
olmak ve tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
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BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi
: 22/08/2022
Son Başvuru Tarihi
: 05/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 07/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 09/09/2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih
: 12/09/2022
İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme
sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.
Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece /
İSTANBUL
9784/1/1-1

—— • ——

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve
Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.
İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları
sağlamış olmaları,
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması,
d) Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini” sağlamış olmaları
gerekmektedir.
*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları sağlıyor olmak.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2
fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük,
Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya
halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne,
2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı
özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları,
Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4
(Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne,
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2
fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili Dekanlığa
başvurmaları gerekmektedir.
Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır.
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Unvanı

Sayı

Doçent*

1

Açıklamalar
Doçentliğini Arapça Öğretmenliği veya
Arap Dili Eğitimi alanında almış olmak.
Doçentliğini Müzik/Müzikoloji alanında

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü-Müzik Öğretmenliği

Profesör

1

almış olmak ve Müzikoloji ve Müzik
Tarihi konusunda çalışma ve yayınları
bulunmak.
Doçentliğini İstatistik alanında yapmış

Mühendislik ve Doğa

Endüstri Mühendisliği (%30

Bilimleri Fakültesi

İngilizce)

olmak, Sayısal Yöntemler ve Endüstri
Profesör*

1

Mühendisliği alanında akademik
deneyimi, bilimsel çalışma ve yayınları
olmak.

Mühendislik ve Doğa

Endüstri Mühendisliği (%30

Bilimleri Fakültesi

İngilizce)

Mühendislik ve Doğa

Endüstri Mühendisliği (%30

Bilimleri Fakültesi

İngilizce)

Mühendislik ve Doğa

Yazılım Mühendisliği (%30

Bilimleri Fakültesi

İngilizce)

Mühendislik ve Doğa

Yazılım Mühendisliği (%30

Bilimleri Fakültesi

İngilizce)

Mühendislik ve Doğa

Elektrik/Elektronik

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği (%30 İngilizce)

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor
Öğretim

Endüstri Mühendisliği Doktora mezunu
2

Üyesi*

Araştırması alanında olmak

Doktor
Öğretim

1

Üyesi*
Doktor
Öğretim

olmak. Uzmanlığı Yöneylem

Endüstri Mühendisliği Doktora
mezunu olmak.
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

1

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı

Üyesi*

Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Doktor

Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği

Öğretim

1

Üyesi*

Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Doktor
Öğretim

1

Üyesi*
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı

1

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Matematik Mühendisliği/Matematik
Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

1

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı
Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.
Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği

1

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı
Bilgisayar Donanımı alanında olmak
Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora

Mühendislik ve Doğa

İç Mimarlık ve Çevre

Bilimleri Fakültesi

Tasarımı

Mühendislik ve Doğa

İç Mimarlık ve Çevre

Doktor

Bilimleri Fakültesi

Tasarımı

Öğretim Üyesi

Profesör

1

mezunu olmak. Aynı alanlardan
birinde Doçent unvanına sahip olmak.

1

Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora
mezunu olmak.
Mimarlık Lisans mezunu olmak,

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Doktora ve Doçentlik unvanlarını Yapı
Elemanları/Malzemeleri veya
Restorasyon alanından almış olmak.
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Mimarlık Lisans mezunu olmak,
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Yapı Elemanları,
Malzemeleri veya Restorasyon
alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa

Moleküler Biyoloji ve

Bilimleri Fakültesi

Genetik (%30 İngilizce)

Doktorasını Moleküler Biyoloji ve

Doktor
Öğretim

1

Üyesi*

Genetik/ Biyoteknoloji/
Biyomühendislik alanında yapmış
olmak.
Doktorasını Doğum ve Kadın

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Doçent

1

Hastalıkları Hemşireliği alanında
yapmış olmak. Alanında Doçent
unvanına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik
Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Doktor
Öğretim Üyesi
Profesör
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi
Doktor
Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimi ve

Doktor

Uluslararası İlişkiler

Öğretim

(İngilizce)

Üyesi*

Doktorasını Doğum ve Kadın
1

Hastalıkları Hemşireliği alanında
yapmış olmak.

1
1

Hemşirelik Esasları alanında Doçentlik
unvanına sahip olmak.
Doktorasını Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği alanında yapmış olmak.
Doktorasını Çocuk Sağlığı ve

1

Hastalıkları Hemşireliği alanında
yapmış olmak.

1

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında yapmış olmak.
Doktorasını Ruh Sağlığı ve

1

Hastalıkları Hemşireliği alanında
yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak,

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında
yapmış olmak.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını
Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak
Doktorasını Siyaset Bilimi alanında

1

yapmış olmak. İslam Siyasal
Düşüncesi alanında bilimsel
çalışmaları olmak.
Medeni Hukuk alanında doktorasını

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doçent

1

yapmış ve bu alanda Doçentlik unvanı
almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri ABD-

Doktor

Tefsir

Öğretim Üyesi

Tefsir alanında doktora yapmış olmak,
1

Tefsir geleneği üzerine çalışmaları
bulunmak.

9784/2/1-1
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri
Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.
Bölüm /
Anabilim
Dalı

Kadro
Unvanı

İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Eğitim
Bilimleri
Fakültesi

Eğitim
Bilimleri

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Fakülte /
Enstitü

Kadro
Sayısı

Aranan Nitelikler
Bilişsel, Deneysel, Nöropsikoloji veya Algı
Psikolojisi alanlarından birinde doktora
derecesine sahip olmak. İngilizce ders
verebiliyor olmak.
Eğitim Teknolojisi alanında doktora derecesine
sahip olmak. Akademisyen tekno-pedogojik
gelişimi, dijital eğitim liderliği alanlarında
çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders
verebiliyor olmak.

Başvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi
- Kimlik fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Adli sicil belgesi
- Hizmet belgesi
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek
lisans, doktora diplomaları
- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,
- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik
Belgesi
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına
İlişkin Belge – İngilizce
Açıklama:
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza
formu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatmametni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)
- 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi : 22.08.2022
Son Başvuru Tarihi
: 05.09.2022
9847/1/1-1
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri
Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.
Bölüm /
Kadro
Kadro
Fakülte /
Aranan Nitelikler
Anabilim
Unvanı
Sayısı
Enstitü
Dalı
İnsan ve
Bilişsel, Deneysel, Nöropsikoloji veya Algı
Toplum
Psikolojisi alanlarından birinde doçentliğini
Psikoloji
Doçent
1
Bilimleri
almış ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak.
Fakültesi
İngilizce ders verebiliyor olmak.
İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi

İktisat

Doçent

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak.
Uluslararası Finans ve Kamu Ekonomisi,
Sermaye Piyasaları ve Gelişme Ekonomileri
konularında ders vermiş olmak.

Başvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi
- Kimlik fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Adli sicil belgesi
- Hizmet belgesi
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek
lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,
- Varsa Doç. Atama Yazıları
- Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına
İlişkin Belge – İngilizce
Açıklama:
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza
formu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatmametni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)
-* 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi : 22.08.2022
Son Başvuru Tarihi
: 05.09.2022
9847/2/1-1
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE
TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
İlanın Çıkılacağı Yer:
Kadro Unvanı:
Kadro Sayısı:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri Bölümü
Araştırma
Görevlisi
2

Duyuru Başlama Tarihi:

22.08.2022

Son Başvuru Tarihi:

05.09.2022

Kadro Derecesi:

---

Ön Değerlendirme Tarihi:

06.09.2022

ALES (SAY) Puanı:

70

Sınav Giriş Tarihi:

12.09.2022

YDS/Dengi(İngilizce):

80

Başvuru Tipi:

Şahsen

Sonuç Açıklama Tarih:

13.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı

http://ctis.bilkent.edu.tr/

İnternet Adresi:

İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Başvuru Yeri:

VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
E-posta: ctis@bilkent.edu.tr
1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik/Elektronik Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği
bölümlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
2. Aşağıdaki konuların en az birinde, tercihen ikisinde tecrübe sahibi veya çalışıyor olmak:
• Kodlama/programlama (C/Java/Python)
• Veri analizi (R)
• Mobil uygulama geliştirme (Android)
• Veri tabanı yönetim sistemleri

Özel Şartlar:

• İşletim sistemleri (Linux)
• Bilgisayar Ağları (TCP/IP, Packet Tracer)
3. Lisansüstü eğitimiyle beraber aşağıdaki sorumlulukları yerine getirebilecek olmak:
• Haftalık ders koordinasyon toplantılarına iştirak etmek (3 saat/hafta),
• Laboratuvar saatlerinde öğrencilerin çalışmalarına yardımcı olup sorularını cavaplamak (20
saat/hafta),
• Laboratuvar sınavlarını okumak,
• Laboratuvar soru bankası hazırlıklarına katkıda bulunmak,
• Ders programına uygun laboratuvar uygulama çalışma içeriklerini hazırlamak,
1. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SAY)
en az 70 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Genel Şartlar:

Sınavından (YDS/İngilizce) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış olması.
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
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1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu
2. Detaylı özgeçmiş
3. Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı)
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için)
5. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait
transkriptlerin asılları
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 80 puan almış olmalıdır.
(İlan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir.)
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sayısal)
sonuç belgesi (Aday, ALES Sayısal’dan en az 70, GMAT’tan en az 550 veya
GRE(sayısal)’den en az 157 puan almış olmalıdır. (İlan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde
alınmış belgeler kabul edilir.)
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

—— • ——

9759/1-1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 17.08.2022 Karar No: 7581
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Aladdin Middle East Ltd.
• MERKEZ ADRESİ
: 645 E. Douglas, Suite 100 Wichita KS 67202 U.S.
• TEBLİGAT ADRESİ : İran Caddesi Karum İş Merkezi No:21 Kat:4/394 06680
Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 26.04.2022
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 15.347 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Siirt, Şırnak
• PAFTA NUMARASI : M48-c4
KARAR:
Aladdin Middle East Ltd.’nin Siirt, Şırnak illerinde 15.347 hektarlık M48-c4 paftası için
petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiştir.
9798/1/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 17.08.2022 Karar No: 7582
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim
Limited Şti.
• MERKEZ
ve TEBLİGAT ADRESİ: Ertuğrul
Mah.
Mimar
Muslihittin
Sok.
No:1,
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Sayfa : 54
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• MÜRACAAT TARİHİ : 25.03.2022
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 61.487 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Kahramanmaraş, Gaziantep
• PAFTA NUMARASI : N38-b
KARAR:
Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Limited Şti.’nin
Kahramanmaraş, Gaziantep illerinde 61.487 hektarlık N38-b paftası için petrol arama ruhsatı
verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar
verilmiştir.
9798/2/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 17.08.2022 Karar No: 7583
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.
• MERKEZ
ve TEBLİGAT ADRESİ: Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 27.04.2022
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 5.014 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Şanlıurfa
• PAFTA NUMARASI : M42-a4
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde 5.014 hektarlık
M42-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.
9798/3/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235478 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.03.2022
tarihli ve E.2021/2455-K.2022/628 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği,
karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari
Dava Dairesinin 23.06.2022 tarihli ve E.2022/1154–K.2022/954 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve
“iptal kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 15.05.2022 tarihli ve 31836 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, İmge Yapı
Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, "iptal" kararının uygulandığı andan
itibaren geriye kalan 137 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan
08.08.2022 tarih ve 4272622 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9799/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri

DUYURU
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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