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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim

Fakültesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda
uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakül-

tesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre yürütülen programlarda uygula-
nan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,
c) Blok uygulama: Eğitim-öğretim döneminde alınan teorik dersleri pekiştirmek için

öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu lisans ve ön lisans öğreniminin özelliklerine
ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan uygulama çalışmalarını,

ç) Dekan: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanını,
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d) Dekanlık:Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesini,
f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yürütülen program-

lardaki öğretimi,
h) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Düzenlenmesi, Eğitim-Öğretim

Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması ve düzenlenmesi
MADDE 5- (1) Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları, Fakülte Kurulunun teklifi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Açıköğretim ve uzaktan eğitim programları, açılma gerekçeleri ve özelliklerine bağlı

olarak yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6- (1) Bir öğretim yılı her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar

yarıyıllarından oluşur.
(2) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ile açıköğretim ve uzaktan eğitim prog-

ramları için yaz okulu uygulaması yapılabilir.
(3) Cumartesi ve pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılabilir ve bu günlerde

eğitim-öğretim ve sınav yapılabilir; ulusal ve dini bayram günleri eğitim-öğretim günü olarak
sayılmaz.

(4) İki yarıyıl arasında en az bir hafta süreli yarıyıl tatili verilir.
Akademik takvim
MADDE 7- (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanarak onaylanmak

üzere Nisan ayı içerisinde Senatoya sunulur ve Senatonun onayından sonra uygulamaya ko-
nulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ile Katkı Payı ve Öğretim Giderleri

Kayıt işlemleri

MADDE 8- (1) Fakülte bünyesinde yürütülen programlar için  kayıt tarihi, şekli, süresi,
şartları, istenecek belgeler ve uyulacak usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına aykırı olmamak üzere, programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu ta-
rafından kararlaştırılır ve ilan edilir.

(2) Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar
kayıt haklarını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildir-
meleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski ka-
yıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu öğ-
renciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek
haklarında işlem başlatılır. Bu öğrenciler için düzenlenen, diploma dâhil tüm belgeler iptal edi-
lir.
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(5) Fakülteden kaydını sildirip tekrar aynı programa kayıt yaptıran öğrenciler kaldıkları
yarıyıldan devam ederler.

Katkı payı ve öğretim giderleri
MADDE 9- (1) Öğrenciler kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; cari

hizmet maliyetine öğrenci katkısını ve açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini ödemiş
olmaları gerekir.

(2) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

(3) Açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alı-
narak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrencilerin
kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl sonu/yılsonu sı-
navlarına alınmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve
materyal ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu

Derslerin düzenlenmesi
MADDE 10- (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, laboratu-

var, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzen-
lenir.

(2) Gerek duyulması halinde programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa
ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile değiştirilebilir.

(3) Programdan kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tek-
rarlanacağına Fakülte Kurulu karar verir.

Derslerin yürütülmesi
MADDE 11- (1) Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapılan

Fakültede dersler dönemlik ve kredili olup ders geçme sistemi uygulanır.
(2) Fakülte Kurulunun kararına bağlı olarak dersler, açıköğretim veya uzaktan eğitim

yöntemleriyle ya da yüz yüze yürütülebilir.
(3) Ders/derslerin bir kısmı veya tamamı Üniversitenin yerleşkelerinde ve/veya bunların

dışında, başka şehir ve/veya ülkelerde oluşturulan merkezlerde akademik danışmanlık ve uy-
gulama hizmetleri yolu ile verilebilir.

(4) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara
ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

Ders kaydı
MADDE 12- (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda ol-

dukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.
Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını
ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan
öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamazlar.
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(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencilerinin birinci ve ikinci yarıyıl
derslerine kayıtları, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doğrudan De-
kanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal
ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak
diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak
ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından
öncelikle alt yarıyıl derslerinden başlamak üzere 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders alırlar. Bu
şekilde alınacak dersler öğrencilerin bulundukları yarıyıl ve/veya alt yarıyıllardaki derslerden
olabilir, üst yarıyıllardan ders alınamaz.

(4) Yıl esasına göre yürütülen programlarda birinci sınıfın tüm derslerinden başarılı
olamayan öğrenciler üçüncü sınıftan, ikinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olamayan öğren-
ciler dördüncü sınıftan ders alamazlar. Yarıyıl esasına göre yürütülen programlarda ise;

a) Birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beşinci ve yedinci
yarıyıllardan,

b) İkinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler altıncı ve sekizinci ya-
rıyıllardan,

c) Üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedinci yarıyıldan,
ç) Dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler sekizinci yarıyıl-

dan, 
ders alamazlar.
(5) Üniversitesinin örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim yolu

ile yürütülen eşdeğer derslere Senato tarafından uygun görülen kapsam ve koşullarda kayıt
yaptırabilirler. Bu öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan mali
hükümler uygulanır.

Devam durumu
MADDE 13- (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için de-

vam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygu-
lamalara, stajlara ve yüz yüze derslere devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belir-
lenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

Sınavlar
MADDE 14- (1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bü-

tünleme sınavı yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak
FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu al-
dıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar
yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders
sınavına girme hakkı tanınır. Mezuniyet üç ders sınavı ile ilgili usul ve esasları belirlemeye
Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka
bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan ya da Fakültenin merkezi sınav hazırlıkları
başladıktan sonra geçerli mazeretle kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ara sınav notu sıfır  kabul
edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.
(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin

yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.
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(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile
saklanır.

(6) Sınavlar için Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde sınava gireceği sınav merkezini
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden belirlemeyen öğrencilerin sınav merkezi tercihleri öğrencinin
beyan etmiş olduğu adres iline Fakülte tarafından yapılır. Adres bilgisi tanımlı olmayan öğ-
rencilerin sınav merkezi Erzurum ili olarak belirlenir.

Sınav kuralları
MADDE 15- (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından

belirlenir.
(2) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanla-

rında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile
sınavlara giremez. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda öğrenci sınava
girmiş dahi olsa durum görevliler tarafından düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına işlenir
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla sınavı geçersiz sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, sınavlarına girdiği ders veya
derslerden sıfır  puan almış kabul edilir.

(4) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği
sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

(5) Sınav giriş belgesi ve sınavda uygulanacak kurallar çevrimiçi olarak Öğrenci Bilgi
Sisteminde yayınlandığında öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(6) Öğrenci, ilgili dersin sınavına sadece sınav giriş belgesinde belirtilen yer, tarih ve
saatte girmek zorundadır.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 16- (1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul

edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır  puan almış sayılır:
a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen/yanlış

işaretleyen, optik form üzerinde bulunan barkod ve kare kodların üzerini karalayan ya da çizen,
cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim
eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğ-
renciler.

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini
bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden,
fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan,
sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili
düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya
veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz
MADDE 17- (1) Sınav sorularına itiraz sınavdan sonraki, sınav sonuçlarına itiraz ise

sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç gün içerisinde, Dekanlığa yazılı olarak ya da elektronik
ortam üzerinden yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.
(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik ya-

pılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 18- (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
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(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde
bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götü-
rür.

Ders başarı notunun belirlenmesi
MADDE 19- (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında;
a) Blok uygulama dersleri hariç, açıköğretim programlarındaki diğer derslerde ders ba-

şarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınav puanının kat-
kısı %70’tir.

b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik
sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir.
Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav
puanının katkısı %40 olarak alınır.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 20- (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine baş-

ladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt
yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen
ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam
kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlatılır. Harfle ilan edilen başarı notları ve bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda
gösterilmiştir:

Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız
M Muaf
E Girmedi
(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate

alınır.
(3) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50

ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya di-
siplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya
yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Öğrenim süresi
MADDE 21- (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans ve

lisans tamamlama için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir.
Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Yönetim Kurulu
tarafından uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üze-
rine program ile ilişikleri kesilir veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir programa yine
Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938



ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 22- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders
alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer
yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması, lisans
programında ise en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF
notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye ka-
yıtlı olduğu programın lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu
son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar, uygulama, staj, endüstriye dayalı öğ-
retim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer
sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte
mezun olur.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği
ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı
olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan
kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(4) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 ara-
sında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan
öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak
mezun olmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kredi ve not transferi

MADDE 23- (1) Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri
hariç, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptır-
dıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce öğrenim gördükleri yük-
seköğretim kurumlarında alıp, başarmış oldukları ders/dersler için kredi ve not transferi tale-
binde bulunamazlar. Dikey ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin kredi ve not trans-
feri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ön lisans veya lisans
diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersle-
rinden muaf sayılırlar. Bu derslerden;

a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir
talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.

b) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet
işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça belirlenecek tarihler arasında ve Yönetim
Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 24- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yapılır.
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Yatay ve dikey geçişler

MADDE 25- (1) Fakülteye yapılacak olan yatay ve dikey geçiş talepleri ile ilgili olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 26- (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırılan ta-
rihten itibaren 15 gün içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sü-
renin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla
ilgili nedenler hariç geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir
yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom ve borderline vakalar gibi
ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-
labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle,
kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre
aranmaz.

(4) Öğrencilerin cebri nedenlere (tutukluluk, hükümlülük, askerlik) bağlı olarak müra-
caat etmeleri halinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe
kadar kaydı dondurulur.

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

Tebligat ve adrese bildirme

MADDE 27- (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar
öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese posta, elektronik
posta, kargo yoluyla ya da elektronik imzalı olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakültenin internet sayfasında ilan
edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, adres ve iletişim
bilgilerini güncellemeyen, Fakülteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğren-
cilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine ya-
pılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938



Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eği-

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Danışmanlık Kurulu: Fakülte öğrencilerine sağlanacak akademik danış-

manlık sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağ-
layan kurulu,

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

c) Bağımsız öğrenme/serbest çalışma saati: Öğrencinin öğrenme etkinliğini yapılandı-
rılmış içerikle kendi kendine devam ettirdiği zamanı,

ç) Başkoordinatör: Fakültede eğitim-öğretim programlarının planlanmasından, yürü-
tülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu Dekan Yardımcısını,

d) Danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişiğini kesene kadar
geçen süre içerisinde, eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlen-
dirilen öğretim üyesini,

e) Dekan: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kurulu: I, II ve III üncü dönemlerde uygulanmakta olan, entegre sisteme göre

birbiriyle bağlantılı konuların bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı eğitim ve uygulamalar
bütününü,

g) Ders Kurulu Başkanı: I, II ve III üncü dönemlerin her birinde entegre sisteme göre
bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış ders kurulundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,
h) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir dönemi için seçilen, eğitim-öğretimin dü-

zenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
ı) Entegre sistem: I, II ve III üncü dönemlerde farklı derslerin benzer konularının bir

arada işlenerek bütünsel öğrenmeye ulaşmayı hedefleyen eğitim-öğretim modelini,
i) Fakülte: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Fakülte Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
k) İntörn doktorluk dönemi: Tıp doktorluğu programının VI ncı dönemini,
l) İntörn doktorluk stajı: VI ncı dönemde Fakültenin farklı ana bilim dallarında yürütü-

len uygulamalı eğitimi,
m) Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU): Mezuniyet kazanımları doğrultusunda toplum

sağlığı ve alan uygulamaları ile mesleksel beceriler, iletişim becerileri, araştırma becerileri gibi
yetkinlik başlıklarını kapsayan, dönemler arası dikey olarak ilerleyen kavramsal, uygulamalı
ve yapılandırılmış eğitimi,
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n) Mesleki Beceri Uygulamalar (MBU) Koordinatörü: Fakültenin ilk 3 döneminde yer
alan mesleki beceri uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve bu uygulamaların ko-
ordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

o) Mezuniyet Komisyonu: Fakültenin tıp doktorluğu-programını tamamlayan öğrenci-
lerin evraklarını inceleyen komisyonu,

ö) Müfredat Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi programı izleyen komisyonu,
p) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
r) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, tüm dönem-

lerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ile ilgili
esas ve yöntemleri belirleyen komisyonu,

s) Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi progra-
mını belirleyen kurulu,

ş) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
t) Seçmeli stajlar: IV üncü, V inci ve VI ncı dönemde öğrencilerin Dekanlık tarafından

belirlenen ana bilim dalları arasından seçerek aldığı stajları,
u) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,
ü) Staj: IV üncü ve V inci dönemde klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında teorik

ve pratik/uygulamalı yapılan eğitim öğretimi,
v) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Fakültede eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde

yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,
y) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
z) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını,
aa) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme,

Yatay Geçişler ve Danışmanlık
Öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla

Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğ-

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

göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,
şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.
Fakülteye kayıt
MADDE 6- (1) Öğrenci, kayıt işlemlerini Rektörlük tarafından belirlenen günlerde

şahsen veya noterden onaylı vekâlete sahip vekili aracılığıyla yapar. İsteyen öğrenciler e-Devlet
kapısından kayıt yapabilirler. Mazeretini belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık ta-
rafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırıla-
bilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt
hakkını kaybeder.
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(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslına dayanılarak onay-
lanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 7- (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretimini sür-

dürülebilmesi, sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci
bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.

(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında o dö-
nemin katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler, bir önceki yılın dönemlik katkı
payı ücretinin yarısı kadar miktarı daha yatırmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede ya-
tırmayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki
derslere, laboratuvar çalışmalarına ve stajlara devam edemez, sınavlara giremez.

Kayıt silme
MADDE 8- (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için

16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler
MADDE 9- (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eş değer eğitim programı

uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapı-
lır.

Ders uyum ve muafiyetleri
MADDE 10- (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğ-

rencilerin mesleki dersleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eş değerliliği konusunda ilgili
kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir. Tüm derslerden muafiyeti
kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen
süre ile birlikte değerlendirilir.

(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yer-
leştirilmiş öğrenciler başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve
eşdeğerliliği konusunda Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu ka-
rarı ile muaf sayılır.

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp alanı dışındaki zorunlu
dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren
on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Danışman
MADDE 11- (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite

yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekan tarafından her öğrenci için Akademik
Danışmanlık Kurulu önerisi ile bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye
yardımcı olur, Fakülte ve Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar,
başarı durumunu izler. Başarısızlık halinde, başarısızlığın nedenlerini ortadan kaldırmak için
yol gösterir.
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(3) Danışmanın üç ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı
durumlarda Akademik Danışmanlık Kurulu önerisi ile yeni bir öğretim üyesi danışman olarak
belirlenir ve dekan tarafından görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğretim dili
MADDE 12- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 13- (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun

onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az otuz iki
haftayı kapsar. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Her dönem güz ve bahar
yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (güz dönemi) bitiminde en az iki haftalık
bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan VI ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Zorunlu
durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihle-
rinde bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve
düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün önceden ilgililere du-
yurulur.

Eğitim-öğretim süresi ve şekli
MADDE 14- (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Öğretim programının

amacı, Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) tanımlanmış olan asgari bilgi, beceri ve
tutumları kazandırmaktır.

(2) Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen ve aşağıda belirtilen üç devreden
oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri Devresi: I ve II nci dönemleri kapsar.
b) Klinik Bilimleri Devresi: III üncü, IV üncü ve V inci dönemleri kapsar.
c) İntörn Doktorluk Devresi: VI ncı dönemi kapsar.
(3) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları

uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması
bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve
zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmış olun-
madan bir üst döneme geçilemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yürütülür. Öğrencilerin anılan ortak zorunlu ders-
lerden üçüncü dönem sonuna kadar başarılı olmaları gerekir. Aksi halde IV üncü döneme kayıt
yaptıramazlar.

(5) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi,
2547 sayılı Kanunun ve Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

(6) Eğitim-öğretim programının temel tıp bilimleri devresi ve klinik tıp bilimleri dev-
resi; teorik dersler, pratik (uygulama) dersler ve bağımsız öğrenme zamanlarını içerir.

a) Teorik dersler: Düz anlatım-sınıf dersi, seminer, konferans, interaktif grup tartışma-
ları, panel, entegre oturum, yuvarlak masa, film tartışmaları, modül ve benzeri eğitim yöntem-
lerini içerir.

1) Sınıf dersi: Öğretim üyeleri/görevlileri tarafından kavramsal bilgilerin büyük grup-
lara sunulduğu ve tartışıldığı oturumlardır.

2) Öğrenci sunumu: Öğrenciler tarafından sunulan seminer, ders, makale, olgu, proje,
poster ve benzeri sunumların yer aldığı oturumlardır.
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3) Entegre oturum: Ders kurulu veya staj bloğu içinde yer alan seçilmiş konuların, farklı
disiplinler tarafından olgu ya da durum temelinde anlatıldığı, temel ve klinik tıp bilimleri bil-
gilerinin kaynaştırılmasını, ilişkilendirilmesini ve pekiştirilmesini amaçlayan büyük gruplarda
yapılan oturumlardır.

4) Panel: Konunun uzmanları tarafından güncel bir konunun veya sorunun derinleme-
sine işlenerek büyük gruplarda tartışıldığı oturumlardır.

5) Olgu oturumları-tartışmaları: Öğretim üyesi/görevlisi tarafından en az bir olgu üze-
rinden temel ve klinik tıp bilimleri bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan oturumlardır.

b) Pratik (uygulama) dersler: Öykü alma, fizik muayene, hasta başı tartışma, hasta dos-
yası hazırlama, epikriz-rapor hazırlama, laboratuvar çalışmaları, demonstrasyon, simüle hasta
uygulamaları, poliklinik-operasyon-girişim gözlemleri, grup ödevleri, bağımsız ödev, web ta-
banlı anlatım, saha çalışmaları, teknik gezileri ve benzeri eğitim yöntemlerini içerir.

1) Mesleki beceri uygulamaları (MBU): İlk 3 yıl boyunca yatay ve dikey koridor kap-
samında yer alan, temel hekimlik uygulamaları becerilerinin geliştirildiği kurul dışı pratik uy-
gulamaları içerir. Mesleki Beceri Uygulama Koordinatörlüğü ile Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı
koordinasyonu ve ders programında tanımlanmış Fakültenin öğretim üyeleri sorumluluğunda
yürütülür.

2) Hasta başı uygulamalı eğitim: Hasta hizmeti sunulan servis ve poliklinik ortamlarında
gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerdir.

3) Simüle hasta eğitimi: Öğrencinin birebir ya da gruplar halinde, simüle hasta labora-
tuvarında, hasta rolü oynayan gönüllülerle hekim-hasta görüşmesi yaparak öykü alma, fizik
muayene, ayırıcı tanı, iletişim becerileri geliştirdiği oturumlardır.

4) Alan çalışması: Öğrencinin eğitici eşliğinde uygulamalı becerilerini pekiştirmek ama-
cıyla Fakülte dışındaki ortamlarda geçirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan zaman di-
limidir.

c) Bağımsız öğrenme: Öğrencinin, teorik ve uygulamalı derslerde edindiği bilgileri pe-
kiştirmek amacı ile kendisine sağlanan araç-gereçlerle, kendi kendine öğrenme süreçlerini de-
vam ettirdiği, eğitim programı içinde yer alan ders saatleridir.

ç) Seçmeli dersler/stajlar: Alan içi ve dışı ders veya ders gruplarından oluşur.
(7) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri

hesaplanarak belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredileri toplamı yıllık
60 AKTS kredisi olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar, Dönem Koordinatörleri, Ders Kurulu Başkanı ve Görevleri

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu
MADDE 15- (1) Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Fakültenin mezuniyet

öncesi eğitim-öğretim programının Fakülte vizyon, misyon ve kalite süreçleriyle uyumluluğunu
gözeterek çağdaş, gelişmiş eğitim-öğretim modeli belirler.

(2)Tıp eğitimi sürecinde görev alan diğer komisyon ve kurulların işleyişlerini, analiz
sonuçlarını izler, değerlendirir ve rapor haline getirerek Fakülte Kuruluna sunar.

Müfredat Komisyonu
MADDE 16- (1) Müfredat Komisyonu; Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim-öğretim

programının ulusal ve uluslararası normlara uyumluluğunun sağlanması, izlenmesi Tıp Fakül-
tesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu tarafından yapılır.

(2) Müfredat Komisyonu; Fakülte amaç ve hedeflerinin UÇEP ile uyumluluğunu de-
ğerlendirerek, müfredat değişikliği süreçlerini tanımlar ve müfredat değişikliklerinin Fakülte
çıktılarına yansımasını sağlar.
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(3) Hazırladığı programı değerlendirilmek üzere Fakülte Program Değerlendirme ve
Gelişme Kuruluna sunar.

(4) Ders değişikliği/yeni ders/seçmeli staj-ders önerileri, öneride bulunan birimin ana
bilim dalı başkanı tarafından Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonuna iletilir. Mezuniyet Ön-
cesi Müfredat Komisyonu ilgili koordinatörlüğün görüşünü de alarak, istenen değişiklik ile
ilgili raporunu Dekana sunar. Dekan raporu göz önüne alarak sınıf programlarını ve akademik
takvimi hazırlar ve Fakülte Kuruluna sunar. Fakülte Kurulunda son hali verilen program ve
akademik takvim Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
MADDE 17- (1) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu; mezuniyet öncesi tıp eğitimin-

de, tüm dönemlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, ge-
liştirilmesi ile ilgili esas ve yöntemleri belirler.

(2) Hazırladığı analiz ve raporları değerlendirilmek üzere Dekanlığa sunar.
(3) Sınavlara yapılan itirazları ilgili ana bilim dalı ile görüşerek karara bağlar ve De-

kanlığa iletir.
Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu
MADDE 18- (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Tıp Eğitimi Koordi-

natörler Kurulu tarafından düzenlenir.
(2) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Dekan tarafından görevlendirilen Başkoordi-

natör, Dönem Koordinatörü, Mesleki Beceri Uygulamaları Koordinatörü ile kendilerinin öne-
risiyle belirlenen yine Dekan tarafından görevlendirilen yardımcılardan oluşur. Kurul üyelerinin
görev süresi bir yıldır. Süresi biten kurul üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması,
uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgililerle fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler
hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuru-
luna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara, akademik
takvime ve derslerin birbirleriyle uyumunu sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlar ve bu ko-
nuda Fakülte Kuruluna bilgi verir. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın
eğitim programını ve görevlendirilecek öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Kuruluna su-
nar.

(4) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğren-
ciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

(5) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, ge-
rekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Dönem Koordinatörünün görevleri
MADDE 19- (1) Dönem Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili ana bilim dallarının görüşünü alarak Tıp Eğitimi

Koordinatörler Kuruluna sunmak.
b)  Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bil-

dirmek.
ç)  Tüm sınavların ders kurulu başkanları ile iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak.
d) Ders kurulu başkanları ile iş birliği içinde sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin

ve sınavın ayrıntılı analizinin yapılarak açıklanmasını sağlamak.
e) Öğrencilerin sorunlarının çözülmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin

düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
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f) Ders kurulu ve sınavlarında görevlendirilmek üzere ders kurulu başkanı ve yardım-
cılarını belirlemek.

g) Sınav evraklarını sınav sonucu açıklandıktan sonra arşivlenmek üzere Dekanlığa tes-
lim etmek.

ğ) Final ve bütünleme sınavlarının yapılandırılması, yapılması, sınav sonuçlarının de-
ğerlendirilmesi, sınavın ayrıntılı analizini yaparak açıklanmak üzere Dekanlığa sunmak.

Ders Kurulu Başkanının görevleri
MADDE 20- (1) Ders Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:
a) Ders kurulu programının düzenli bir şekilde yürütülmesini ana bilim dalı başkanları

ile iş birliği içerisinde sağlamak.
b) Ders kurulu sonu ve mazeret sınavını yapılandırmak ve yapmak.
c) Sınav soruları dâhil sınava ait belgeleri sınav yapılıncaya kadar saklamak.
ç) Sınav sonuçlarını Dönem Koordinatörü ile iş birliği içerisinde değerlendirmek ve sı-

nav sonuçlarını Koordinatöre sunmak.
d) Sınav evraklarını sınav sonucu ilan edildikten sonra arşivlenmek üzere Koordinatöre

teslim etmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme Esasları,
Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu
MADDE 21- (1) Derslere devam zorunludur ve devamla ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrencilerin her bir staj veya ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine,

uygulamalı derslerin en az %80’ine devamları zorunludur. Teorik, seçmeli ve uygulamalı ders-
lerde yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, mes-
leki beceri uygulamaları, saha ve klinik çalışmaları ile benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar;
teorik dersler ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

b)  I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’una mazeretsiz
olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına giremez ve sınav-
dan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm teorik
derslerde toplam devamsızlığı %30’u mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütün-
leme teorik ve uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki uygulamaların %20’sine katılmayan
öğrenci, o ders kurulunun teorik, uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul
edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm pratik uygulamalarda toplam
devamsızlığı %20’yi mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik,  uy-
gulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

ç) IV ve V inci dönem klinik stajlarında mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık
süresi, o staj dönemindeki klinik uygulamaların %20’si ve teorik derslerin %20’sini aşanlar ile
klinik uygulamalardaki devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile ana bilim dalının imkanları
ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayı-
larak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

d) I, II ve III üncü dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin
%50’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu
sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez.

e) Devam ile ilgili kurallar bütün dersler, ders kurulları ve stajlar için geçerlidir. I, II ve
III üncü dönemde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrencilerde
devam zorunludur. IV, V ve VI ncı dönem için devam uygulaması her staj için ayrı ayrı uygu-
lanır ve IV, V, VI ncı dönem stajlarında devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle stajın tekrar-
lanması halinde de devam zorunludur.
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Mazeretler
MADDE 22- (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenci eğitim süresince sağlık mazeretini herhangi bir sağlık kurumundan alınacak

rapor ile belgelendirmesi sonucunda, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara gi-
remez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde en-
gelli olduğu belirlenen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en
geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Her ne gerekçe ile olursa olsun daha
sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.
d) Bu fıkrada belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, ana bilim dalı ve bilim

dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn doktorluk uygulamaları ve tüm sınıflar için
geçerlidir.

Akademik izinler ve kayıt dondurma
MADDE 23- (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere

akademik izin verilebilir:
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim ve öğrenimlerine katkıda

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim
Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrencilerin bu izinden yararlana-
bilmesi için; dönem başında, Dekanlığa dilekçe ile başvurarak gerekçelerine ilişkin belgeleri
ibraz etmeleri zorunludur.

b) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına (Erasmus, Mevlana, Farabi ve
benzeri) katılması ve eğitimi kendi programına eş değer sayılması durumunda geçirdiği süre
eğitimden sayılır. Öğrenciye 100 puan üzerinden not verilmemesi, sadece “başarılı” belgesi
verilmesi durumunda ilgili ders kurulu veya staj öğrencilerinin aldığı not ortalaması, öğrencinin
notu olarak kabul edilir. O ders kurulu veya stajdaki öğrencilerin not ortalaması 60’ın altında
ise öğrencinin başarı notu 60 olarak kabul edilir.

c) Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımla-
rında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için ma-
zeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar.
IV, V ve VI ncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi ana bilim dalının belirleyeceği za-
manlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

ç) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına
izin verilir.

Sınav değerlendirme esasları, puan ve dereceler
MADDE 24- (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve dereceler aşağıdaki gibidir:
a) Sınav notları:
Puanlar              Dereceler
95-100               Pekiyi
85-94                 İyi-Pekiyi
75-84                 İyi
65-74                 Orta-İyi
60-64                 Orta
0-59                   Başarısız
G                        Geçer
K                        Kalır
F1                       Başarısız
F2                       Başarısız
F3                       Başarısız
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b) Bunlardan bir dersten Pekiyi, İyi-Pekiyi, İyi, Orta-İyi, Orta ve Geçer derecesini elde
eden öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Puan hesaplamalarında sonuç, virgülden sonra en
fazla iki basamak olarak ifade edilir. Nihai notlar, tam sayıya yuvarlanır.

c) Puan değeri harf ile belirtilen notlar şunlardır:
1) G: Başarılı olunan tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur.

G notu ortalamaya katılmaz.
2) K: Başarısız olunan tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur.

K notu ortalamaya katılmaz.
3) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı

olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III üncü dönemlerde doğrudan sınıfta kalır ve IV, V,
VI ncı dönemlerde stajı tekrar eder.

4) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı
nottur (Puan=0). I, II ve III üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına
girme hakkı vardır, IV üncü ve V inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına gi-
rebilir.

5) F3: Mazeretli, devamsız. I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim
Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler,
ders kurulu veya dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 25- (1) I, II ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esas-

lar şunlardır:
a) Ders kurulu: I inci, II nci ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şek-

linde verilir. Dönem Koordinatörü ve yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması,
eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür. Ders Kurulu Başkanı ise ders kurulu sı-
navının hazırlanması, yapılması ve sınav sonuçlarının analizi ile ilgili işlemleri 20 nci madde
hükümlerine göre yürütür.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavında
alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o
ders kurulunda dersi olan tüm ana bilim dalları, Ders Kurulu Başkanının düzenlemesi içinde
görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç on
gün içinde ilan edilir.

c) Dönem sonu sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en
erken on beş gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan
tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar
arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı veya sözlü şekilde teorik veya pratik
olarak yapılır. Sınav sırasında o dönem ders kurullarında dersi olan tüm ana bilim dallarından,
Dönem Koordinatörü başkanlığında sınavın düzenlenmesinde görev almak üzere istenen sayıda
öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

ç) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş,
en geç otuz gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında
başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen
öğrenciler katılır. Sınav sırasında o dönem ders kurullarında dersi olan tüm ana bilim dalların-
dan, Dönem Koordinatörü başkanlığında sınavın düzenlenmesinde görev almak üzere istenen
sayıda öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.
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d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavları, Fakülte Kurulunun akademik takvimde belirttiği
günlerde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan ana bilim
dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında
soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı
%50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından
%50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında
kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Her
ders kurulu için ana bilim dalları tarafından belirlenmiş pratik puanı, teorik sınav soruları ile
100 puana tamamlanır ve ders kurul notu olarak kabul edilir.

f) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dö-
nemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

g) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Ana bilim dalları bir dönemde
kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağır-
lığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken her dersin kendi baraj kuralı
uygulanmaz. Dönem sonu ve bütünleme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onayla-
narak kesinleşir.

ğ) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si, mesleki beceri
uygulama pratik final sınavından alınan notun %10’u ile dönem sonu sınavında alınan notun
%40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı
notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alı-
nan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az
50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

h) Bütünleme sınavı başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si, mesleki be-
ceri uygulama pratik final sınavından alınan notun %10’u ile dönem sonu sınavında alınan no-
tun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, bü-
tünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 ol-
ması gerekir.

ı) Dönem tekrarında, dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme
sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki
öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

i) Mesleki beceri uygulama (MBU) sınavı: MBU sınavı derse giren ilgili öğretim üyeleri
tarafından yıl sonunda yapılandırılmış pratik final sınavı şeklinde yapılır ve toplam 100 puan
üzerinden puanlandırılır, final ve bütünleme sınav başarı notuna %10 oranında etki eder.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26- (1) I, II ve III üncü dönem öğrencileri, ders kurulları ile final ve bütünleme

sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi iş günü içinde yazılı
olarak, gerekçe göstererek ve soru itiraz formu doldurarak Dekanlığa yapar.

(2) Bu itirazlar hakkında ilgili Ders Kurulu Başkanı veya Dönem Koordinatörü aracı-
lığıyla itiraz edilen soru sahibi veya ilgili alan uzmanının görüşü yazılı olarak alınarak Ölçme
ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun görüşü bir
tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç
öğrenciye en geç on beş gün içerisinde Dekanlık tarafından bildirilir.

(3) İtiraz edilen sorunun hatalı olduğuna karar verilmesi durumunda itiraz edilen soru
tüm öğrenciler için doğru kabul edilerek yeniden puanlandırılır. Not değişiklikleri Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç öğrencilere en geç on beş gün içerisinde Dekanlık tara-
fından ilan edilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938



IV üncü ve V inci dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 27- (1) IV üncü ve V inci dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve il-

kelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik or-
tamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi
yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uy-
gulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileye-
bilmesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Bu
dönemlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belir-
lenerek eğitim yılı başında ilan edilir. IV ve V inci dönem staj programları iki yarıyıl içerisinde
tamamlanır.

b) IV ve V inci döneme ait seçmeli stajlar: IV ve V inci döneme ait seçmeli stajlar aka-
demik takvim ile ilan edilir. Seçmeli staj alacak öğrenci sayısı ve ilan edilen staj sayısı dikkate
alınarak her staj için bir kontenjan belirlenir. Bu kontenjanlara öğrenciler talepleri doğrultu-
sunda transkriptlerindeki başarı notu dikkate alınarak yerleştirilir.

c) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.
ç) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süre-

since yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir. Pratik sınav
notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden
değerlendirilip, %10 oranında katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri tamamlama-
yan stajyerler, staj sınavına giremezler. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca ma-
zeret sınavı açılmaz.

d) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımla-
dığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Teorik
ve sözlü sınav notu 100 puan üzerinden değerlendirilip, teorik sınav notu %40, sözlü sınav
notu ise %50 oranında staj sonu notuna katkıda bulunur. Teorik sınavdan 100 puan üzerinden
en az 50 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez.

e) Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır. Ana bilim dalında iki öğretim
üyesi bulunmaması durumunda yakın bilim alanlarından öğretim üyesi davet edilerek sözlü sı-
nav yapılır.

f) Staj bütünleme sınavları: V inci dönem öğrencileri için Haziran ayı, IV üncü dönem
öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır.
Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan
önce bitiren V inci dönem öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme sınavı ihtiyacı
olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilir.

g) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bü-
tünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar
başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya
stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa
bir üst döneme devam ederler. Staj tekrarında da başarılı olamayan öğrenci, o ders yılı içinde
yapılacak olan ilk stajın sınavına girer. Devamsızlıktan dolayı başarılı olamayan öğrenci, stajı
tekrarlamak zorundadır. İki kez staj başarısızlığı nedeniyle stajdan kalan öğrenci, eğitim dö-
nemindeki bir sonraki stajı tekrarlamak zorundadır.

ğ) Sınav sonuçları en geç on gün içinde ilan edilir. Öğrenciler staj sınavı sonuçları hak-
kındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa
yaparlar. İtirazlar Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili ana bilim dalının gö-
rüşü alınarak incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla en geç yedi iş günü içerisinde De-
kanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
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h) Staj geçme notu, başarı notu 60 puan ve üzeridir.
ı) IV ve V inci dönemde staj geçme notlarının ortalaması dönem notudur.
VI ncı döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk)
MADDE 28- (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile

geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş fakülte öğ-
rencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn doktorluk dönemi, ilk beş sınıfta alınan teorik
ve pratik eğitimin uygulama imkanı bulduğu eğitim sürecidir. Bu sınıfta hekim adaylarının me-
zun olduktan sonra tek başlarına ve ekip çalışması içerisinde hasta/hastalık yönetimi becerisi
kazanabilmesi ve bunu tutum haline getirebilmesi amaçlanır. İntörn doktorluk dönemi ile ilgili
esaslar şunlardır:

a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir, Tıp Eğitimi Ko-
ordinatörler Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine
ayrılarak yapılır.

b) VI ncı döneme ait seçmeli stajlar: VI ncı döneme ait seçmeli stajlar akademik tak-
vimde ilan edilir. Seçmeli staj alacak öğrenci sayısı ve ilan edilen staj sayısı dikkate alınarak
her staj için bir kontenjan belirlenir. Bu kontenjanlara öğrenciler, talepleri doğrultusunda trans-
kriptlerindeki başarı notu dikkate alınarak yerleştirilir.

c) Her intörn doktora, intörnlük stajı yapılan her ana bilim dalının intörn doktorluk eği-
timi için belirlediği hedefler doğrultusunda hazırladığı, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunca
onaylanmış intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları içe-
ren intörn karneleri verilir. İntörn karneleri staj bitiminden en geç on gün içerisinde VI ncı Dö-
nem Koordinatörüne teslim edilir ve başarı notu ana bilim dalı başkanı tarafından ilan edilir.

ç) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması,
olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere ilgili dönem koordinatörü-
nün denetiminde katılmak ve bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat
yapmak zorundadır.

d) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim
üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik
uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.

e) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve so-
rumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak
100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin
değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk kademesindeki stajların bir veya birkaçından ba-
şarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. VI ncı dönemde dönem
notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.

g) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorun-
dadır. İntörn doktorlar, mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir ma-
zerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %20’sinden fazla olamaz. Devamsızlığın %20’den
fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.

ğ) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi
tamamlandıktan sonra yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları
MADDE 29- (1) Üniversite ile diğer Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve yabancı ül-

kelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları
uyarınca öğrenci değişimleri, Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çer-
çevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
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Geri bildirimler
MADDE 30- (1) Öğrenciler ders kurulu, sunum, uygulama ve staj hakkındaki geri bil-

dirimlerini Dekanlığın belirlediği kişi ya da komisyona verirler.  Geri bildirimler, ilgili birim
tarafından analiz edildikten sonra Dekanlık tarafından değerlendirilerek sorumlu kurul ve ki-
şilere iletilir.

Mezuniyet tarihi
MADDE 31- (1) Fakültenin Tıp Doktorluğu Programında tüm eğitim süreçlerini be-

lirlenen tarihte tamamlayan öğrencilerin evraklarının Mezuniyet Komisyonu tarafından değer-
lendirilmesi sonrasında öğrencilerin mezuniyeti, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve VI ncı
sınıftaki son stajını başarılı olarak bitirdiği tarih, mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Mezuniyet derecesi
MADDE 32- (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması

alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralaması belirlenirken; yıl kaybı olmayan, meslek ders-
lerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler öncelik sıralamasında yer
alır. Ortak zorunlu dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Öğrenim
süresinin 1/6’sından fazlasını Fakülte dışında geçirmiş olanlar dereceye alınmaz.

Mezuniyet belgesi
MADDE 33- (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğ-

rencilere, diploma hazırlanıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya
mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar
MADDE 34- (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Giresun Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı not ortalaması-
nın en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere aşağıdaki diplo-
malar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesi olan
I inci ve II nci dönemi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları, ayrılmaya karar
verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen ko-
şullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı
kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik bilimleri lisans diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV üncü dönemlerini
başarıyla tamamlayanlara tıp alanında lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma
yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı prog-
rama döndükleri takdirde kayıt sırasında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermek zorun-
dadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini
başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 35- (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri zorunlu haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya

pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 (Başarısız) notu alır.
c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sı-

navı geçersiz sayılır, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
gerekli işlemler yapılır.
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Onur ve yüksek onur öğrenciliği
MADDE 36- (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış

olmak koşulu ile dönem sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlük tarafından yüksek onur öğ-
rencisi, dönem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak
ilan edilirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not or-
talamalarını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu
öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin
başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 37- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu öğrenci işle-

rinin ilgili birimlerine bildirmemiş olan, vermiş oldukları adres eksik veya yanlış olan öğren-
cilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat ya-
pılmış sayılır.

Disiplin
MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 2547 sayılı Kanun ve

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.
(2) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim sü-

resini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir:
a) Mezuniyet.
b) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılması.
c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alması.
ç) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan ve sunduk-

ları belgelerin, verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın Fakülte ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler Fakülteden ayrılmış ol-
salar bile kendilerine verilen belgelerin (diploma dahil) tümü geçersiz sayılır ve haklarında ya-
sal işlem yapılır.

Erişilebilirlik
MADDE 39- (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim öğretimini sürdürebilmesi ve

bilgiye erişimi için gerekli alt yapı ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik tedbirleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Giresun Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve
Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41- (1) 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç

olmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı eğitim programları kapsamında  uygu-
lanacak lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç olmak

üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı eğitim programları kapsamında lisans düzeyinde
yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı no-

tuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bö-
lünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak be-
lirlenen değeri,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılına ilişkin ders kaydı, derslerin başlaması, sınav
tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin ders başarı notunu dersi birlikte aldığı öğ-

rencilerin başarı düzeylerine göre belirleyen sistemi,
d) Danışman: Öğrencilere rehberlik etmek üzere öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte-

nin/yüksekokulun/bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğ-
retim elemanını,

e) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders
alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan
almış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

g) İş yükü: Bir ders için öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerine harcanan zamanı,
ğ) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunun ait olduğu derste diğer

öğrencilerin notlarından bağımsız olarak bu Yönetmelikte belirlenen not aralıklarına göre öl-
çülmesini,

h) Not: Öğrenci puanlarının bir ölçütle karşılaştırılarak varılan değer yargısı ya da karar
ifadesinin göstergesi olan harf ya da sayısal değeri,

ı) ÖİDB: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
i) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/prog-

ram seçmeli ve/veya bölüm/program dışı dersler grubundan seçerek aldığı dersi,
j) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
k) Sınamalı Öğrenci: Beşinci ve müteakip yarıyılların başında ağırlıklı genel not orta-

laması 1,80’in altında olan öğrenciyi,
l) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
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m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları

taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli ders-
lerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

o) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu ders-
ler grubundaki dersleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt
Öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Se-

nato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esas-

lar Senato tarafından belirlenir.
(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
İlk kayıt
MADDE 6- (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt

işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet üzerin-
den yapılamayan kayıtlar ÖİDB tarafından yapılır. Bu durumda öğrenciler, kendileri veya noter
onaylı vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullara kesin kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına

kayıt hakkı kazanmış olmak.
b) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
c)Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından diploma

denkliği almış olmak.
ç) Varsa öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getir-

mek.
d) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
(3) E-Devlet üzerinden kayıt yaptıranlardan ayrıca fiziki ortamda evrak istenmez. Kayıt

için şahsen veya yasal temsilcisi vasıtasıyla ÖİDB üzerinden kayıt yaptırıldığında, kayıt için
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edi-
lir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(6) İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti nedeniyle

süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerinin sona erdiği tarihi izleyen beş iş
günü içinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsünü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 7- (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrenci tarafından yazılı olarak ÖİDB’ye kaydını sildirme talebinde bulunulması.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
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c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı
olduğunun tespit edilmesi.

ç) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca kaydın silinebilmesi için öğrencilerin kayıt sil-

dirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülüklerini (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt,
kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur. Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başla-
dıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade
edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir neden ile Üniversiteyle ilişiği ke-
silen öğrencilere kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Dersler

Müfredat
MADDE 8- (1) Bir lisans programı, ilgili bölümün talebi, fakülte kurulunun önerisi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir lisans programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj

ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından olu-
şur. Müfredattaki bir AKTS kredisi 30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

(3) Ders planlarında toplam AKTS değerinin en az %25’i seçimlik derslerden oluşur.
Bir programın müfredatı ve müfredatındaki değişiklikler, Senatonun belirlediği esaslar çerçe-
vesinde ilgili bölüm tarafından hazırlanır; ilgili kurul tarafından karara bağlanır.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 9- (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/yüksekokullarda eğitim-öğretim aka-

demik takvime göre uygulanır.
(2) Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere on dörder haftalık iki yarıyıldan olu-

şur. Yarıyıllara, yarıyıl sonu/yılsonu sınav süreleri dâhil değildir.
(3) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ilgili kurullar tarafından

düzenlenir, ilan edilir ve gereği için ÖİDB’ye bildirilir.
(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim süresine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Fakülte/yüksekokulların eğitim-öğretim süreleri ve azami süreler 2547

sayılı Kanuna göre belirlenir.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğren-

ciler hakkında uygulanacak ek sınavlar ve verilecek ek sürelere ilişkin esaslar 2547 sayılı Ka-
nun ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 11- (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili

esaslar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenir.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 12- (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki

gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli
dersler ise 8 inci maddenin üçüncü fıkrası doğrultusunda sayısı ve türü müfredatta tanımlanan
ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri/AKTS, kategorisi, ön koşulları, ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler Sena-
tonun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili kurul tarafından ka-
rarlaştırılır.
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(3) Her yarıyılda açılacak olan dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ilgili
bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora eğitimini başarıyla
tamamlamış araştırma görevlilerinin ders yürütebilmeleri araştırma görevlilerinin talebi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(5) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

Yandal programı
MADDE 13- (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına

ek olarak Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden oluşan bir yandal
programına kayıt yaptırabilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı ta-
mamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafın-
dan belirlenir.

Çift anadal programı
MADDE 14- (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına

ek olarak Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. Bu programı
tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal li-
sans diploması verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim
MADDE 15- (1) Ders planlarında yer alan bazı dersler gerek görülmesi hâlinde Senato

kararı ile uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu yolla verilecek dersler ilgili yarıyılın ders sa-
yısının %40’ını aşamaz.

Değişim programları
MADDE 16- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme ve Dersler

Kayıt yenileme
MADDE 17- (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ka-

yıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıtsız
duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl/yıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin yükümlü ise katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş

yarıyıllara ait katkı payı veya öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından öğrenci bilgi sistemi

üzerinden yarıyıl/yıl kayıt onayını alması.
(3) Öğrencilerin yarıyıl/yıl kayıtlarında alacakları dersleri oluşturulurken ön koşulları

sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danış-
man onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.
b) Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Dönem dersleri ve not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.
(4) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl/yıl kaydını yaptırmak isteyenler, ma-

zeret gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek dekanlığa en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma
süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli
kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl/yıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.
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Ders yükü, ders alma, bırakma ve çekilme
MADDE 18- (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara

bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.
(2)  Öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerin AKTS kredisi 45 (kırk beş)’i geçemez.
(3) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan ve önceki yarıyıllardan FF harf notu

ile başarısız olduğu dersi bulunmayan öğrenciler, danışmanının onayı ile üstten en fazla 10
AKTS değerinde iki ders alabilirler. Ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler
için bu sınır en fazla 15 AKTS değerinde üç ders olarak uygulanır. Öğrenciler birinci ve ikinci
yarıyılda üst yarıyıllardan ders alamaz.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili dört derstir. Gerekçeli durum-
larda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda, kayıtlı oldukları bölüm ders programındaki
bütün dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, üçüncü yarıyıldan itibaren ders planlarında
yer alır.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması beşinci yarıyılın/üçüncü sınıfın başından itibaren
1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanırlar ve bu öğrenciler beşinci
ve müteakip yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrencilerin beşinci yarıyıl/üçüncü sınıf ve takip
eden yarıyıllarda/yıllarda ders alabilmeleri için sınamalı durumdan çıkmaları gerekir.

(7) Sınamalı öğrenciler öncelikle FF, DD, DC veya YZ notu aldıkları dersleri tekrar-
larlar. Sınamalı öğrenciler bu derslerin yanı sıra daha önce almadıkları veya çekildikleri dersleri
de alabilirler. Bu fıkra kapsamında alınacak dersler için ikinci fıkrada belirlenen üst limit ge-
çerlidir.

(8) Sınamalı durumun sona ermesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 1,80 ol-
ması gereklidir.

(9) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
(10) Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri

ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor kar-
şılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve
yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(11) Ders seçimleri derslerin başlamasından bir hafta önce yapılır. Öğrenciler, akademik
takvimde belirtilen ders ekleme bırakma süresi içinde danışman onayı ile ders bırakıp başka
bir dersi alabilir.

(12) Dersten çekilme, ders ekleme ve bırakma haftasının sonuna kadar yapılabilir. Ders
ekleme, bırakma ve çekilme işlemleri sonrası bir seçmeli dersi alan öğrenci sayısının ilgili fa-
külte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sınırın altına düşmesi hâlinde
dersin kapatılıp kapatılmayacağına fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir. Dersin ka-
patılması hâlinde derse kayıtlı olan öğrencilere açılan seçimlik dersler arasından ders seçimi
yapabilmeleri için üç gün ek süre verilir. Dersten çekilme işlemi, öğrenci bilgi sistemi üzerinden
danışman onayı ile gerçekleştirilir. Eğitim-öğretimin ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme
işlemi yapılamaz.

(13) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön koşullu veya bağlantılı koşullu
olarak kabul edilebilir. Ön koşullu derslerin alınabilmesi için ön koşul olan dersin başarılması
gerekir. Bağlantılı koşullu derslerin alınabilmesi için önceki bağlantılı dersin alınması ve sı-
navına girme hakkının elde edilmesi gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 19- (1) FF, DZ, YZ harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.
(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde

ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir.
(3) DD ve üzeri not alınan dersler öğrencinin talebi hâlinde tekrarlanabilir.
(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.
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Ders saydırma ve intibak
MADDE 20- (1) Fakülte/Yüksekokula kayıt yaptıran veya kayıtlı olan öğrenci, bir yük-

seköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte buluna-
bilir. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, ilgili bölüm başkanlığının görüşü dikkate alına-
rak Senato tarafından ders eşdeğerlik ve intibak konusunda kabul edilen esaslar çerçevesinde
karara bağlanır.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrenciler, ders saydırma ve intibak taleplerini kayıt
tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde ilgili dekanlığa verirler. Üniversiteye kayıtlı öğ-
renciler ise ders saydırma ve intibak taleplerini ders seçimi haftasından bir hafta önce ilgili de-
kanlığa verirler. Bu talepler iki hafta içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Ders saydırma ve intibak işlemleri güncel ders planına göre yapılır.
(4) Ders saydırma ve intibak işlemleri koşulsuz başarılı olunan dersler için yapılır.
Devam durumu
MADDE 21- (1) Öğrenciler teorik derslere en az %70, laboratuvar ve atölye gibi uy-

gulamalı derslere ise en az %80 oranında devam etmek zorundadır.
(2) Öğrencilerin derse devam durumları, öğretim elemanı tarafından izlenir ve değer-

lendirilir. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son haftasında
ilan edilir ve bu öğrenciler yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(3) Öğrencinin raporlu olduğu süre, uygulamalı derslerde devamsızlık süresinden sa-
yılır.

(4) Devamlılık sağlandığı hâlde tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
Ancak öğrenci dersin yarıyıl çalışmalarına (ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl
sonu sınavı) katılmak zorundadır.

Kayıt dondurma
MADDE 22- (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında iki
yarıyılı aşmamak koşulu ile en fazla dört yarıyıl süre ile kayıt dondurma talebinde bulunabi-
lirler. Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler kayıt don-
durma talebinde bulunamazlar.

(2) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler, mazeretlerini belirten dilekçeleri ve
belgeleri ile birlikte ilgili dekanlığa en geç ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde başvurur;
ancak kayıt dondurma gerekçesinin belirtilen süre bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda
başvuru için süre kısıtlaması aranmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme konulur.
(4) Kayıt dondurma süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin

bir dilekçe ile ders kayıtları başlamadan önce ilgili dekanlığa başvurmaları gerekir.
(5) Kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Yatay geçiş
MADDE 23- (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara başka kurumlardan ya-

pılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca yapılır.
(2) Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri arasındaki yatay geçişlere ilişkin esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.
Engellilik ve ağır hastalık hâli
MADDE 24- (1) Engellilik durumu ve derecesi ile ağır hastalık hâli sağlık raporu ile

kanıtlanmış olan öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yüküm-
lüdür. Ancak, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının görüşü alınarak dekanlık
onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler
yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.
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(2) Engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak, öğ-
rencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ihtiyaçları temel alınarak dersi
veren öğretim elemanının görüşü ve dekanlık onayı ile sınav yeri, sınav süresi ve biçimi de-
ğiştirilip öğrenciye uygun hâle getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve bü-
yüteç gibi ek gereçler ile okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar temin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar
MADDE 25- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bü-

tünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Öğrencilerin sorumlu oldukları
ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl sonu harf notuna katkısı
ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir
ve yarıyıl/yıl başında öğrencilere açıklanır.

(2) Sınav tarihleri sınav takviminin başlangıcından en az iki hafta önce öğrencilere du-
yurulur.

(3) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanı ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(4) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek
diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde açıklanır ve sınav
evrakı, sınav sonucunun ilanını takip eden iş gününde ilgili fakültelere/yüksekokullara teslim
edilir.

Ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları
MADDE 26- (1) Her derste en az bir yarıyıl/yıl ara sınavı ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı

yapılır.
(2) Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafın-

dan belirlenerek ÖİDB’ye iletilir.
(3) Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar yalnızca ara

sınav yerine kullanılabilir.
(4) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen

tarihlerde yapılır. Diğer sınavlar en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulmak kaydıyla
yapılabilir.

(5) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkını
elde etmiş olan öğrencilere, yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmedikleri, girdikleri hâlde başarısız
oldukları, koşullu geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için, her yarıyılın/yılın
sonunda, yarıyıl sonu/yılsonu notunun yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Mazeret sınavları
MADDE 27- (1) Yarıyıl/yıl içi çalışma ve sınavlara geçerli mazeretleri sebebiyle gire-

meyen öğrenciler, çalışma/sınav haftası bitimini takip eden bir hafta içinde ilgili fakülteye/yük-
sekokula başvurabilirler. Fakülte yönetim kurulu tarafından başvurusu kabul edilen öğrencinin
mazeret sınavı ilgili fakültenin/yüksekokulun belirlediği tarihte yapılır.

(2) Mazeret sınavı aşağıdaki hallerde uygulanır:
a) Öğrencinin,  tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenmiş sağ-

lık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması,
b) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve benzeri) sınava

girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belgenin sunulması,
c) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, yıkım gibi beklenmeyen durumların ortaya çık-

ması hâlinde resmî makamlardan alınan belgenin ibrazı,
ç) Gözaltı ve/veya tutukluluk hâlinde resmî makamlardan alınan belgenin ibrazı,
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d) Farklı fakülte veya bölümlerden alınan derslerin yarıyıl/yıl içi sınavları ile öğrencinin
kayıtlı olduğu programın yarıyıl/yıl içi sınavlarının çakışması,

e) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
(3) Öğrenci sağlık raporu sunduğu günlerde sınavlara ve çalışmalara giremez; girdiği

sınav ve çalışmalar geçersiz sayılır.
Tek ders sınavı
MADDE 28- (1) Kayıtlı olduğu programın bir ders dışında diğer derslerini başarıyla

tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve akademik genel not ortala-
ması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye bir dersten tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavına girecek öğrenci ilgili dekanlığa dilekçeyle başvurur. Tek ders sı-
navı, yarıyıl/yılsonunda bütünleme sınavlarının ardından akademik takvimde belirlenen tarihte
yapılır.

(3) Tek ders sınavına girilebilmesi için öğrencinin ilgili dersi daha önce alıp başarısız
olması şartı aranır.

(4) Tek ders sınav başarı notunun değerlendirilmesinde yarıyıl/yıl içi çalışmalar değer-
lendirmeye katılmaz. Harf notu sistemin dönüşüm işlemlerinde mutlak değerlendirme sistemi
kullanılır. Sınavda alınan harf notu o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Muafiyet sınavı
MADDE 29- (1) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve

uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 30- (1) Bir programda başarı değerlendirmesi mutlak değerlendirme sistemi

veya bağıl değerlendirme sisteminden birine göre yapılır. Başarı değerlendirmesi için bağıl de-
ğerlendirme sisteminin tercih edilmesi ve bağıl sistem değerlendirme usul ve esasları ilgili fa-
külte kurulu tarafından kararlaştırılır.

(2) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan programlarda öğrenci sayısının 10 ve altı
olduğu dersler için mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(3) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yılsonunda her ders için bir harf notu verilir.
(4) Harf notunun belirlenmesinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yıl

içi çalışmaları esas alınır. Yarıyıl/yılsonu notu, ders başarı notunun en az %40, en fazla %60’ını
oluşturur.

(5) Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl/yılsonu sınav notunun 100 üze-
rinden en az 50 olması gerekir.

(6) Mutlak değerlendirme sistemine göre harf notlarının puanı ve başarı dereceleri aşa-
ğıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu Not Katsayıları Puanlar
Pekiyi AA 4,00 90-100
İyi-pekiyi BA 3,50 85-89
İyi BB 3,00 80-84
Orta-iyi CB 2,50 70-79
Orta CC 2,00 60-69
Geçer-orta DC 1,50 55-59
Geçer DD 1,00 50-54
Zayıf FF 0,00 0-49
Muaf MU - -
Sınava girmedi GR 0,00 0,00
Devamsız DZ 0,00 0,00
Yeterli YT - -
Yetersiz YZ - -

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938



(7) Altıncı fıkrada belirtilen ve başarı ortalamasına girmeyen harf notları aşağıdaki gibi
tanımlanır:

a) (MU) harf notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay
geçiş veya dikey geçiş yollarından birisi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, daha önce
almış olduğu ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulunca tanınan ders-
ler için verilir.

b) (GR) harf notu, dönem/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.
c) (DZ) harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
ç) (YT) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.
d) (YZ) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere verilir.
(8) Bir dersten koşulsuz başarılı sayılabilmek için en az (CC) notu almak gerekir.
(9) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı koşullu geçer derslerden (DC, DD) başarılı

sayılabilmesi için sınamalı statüde olmaması gerekir. Aksi takdirde (DC) ve (DD) harf notu
alınan dersler tekrarlanmak zorundadır.

Sınav notuna itiraz ve düzeltme
MADDE 31- (1) Sınav notuna itirazlar yalnızca maddi hata gerekçesiyle yapılabilir;

sınavın yeniden değerlendirilmesine yönelik itirazlar dikkate alınmaz.
(2) Sınav notuna itiraz eden öğrenci, sınav notunun ilanını izleyen üç iş günü içerisinde

ilgili dekanlığa başvurur. İtirazlar ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara
bağlanır.

(3) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının
öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili
gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili birime yapmak zorundadır.
Başvuru, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Diğer Belgeler

Mezuniyet
MADDE 32- (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, prog-

rama ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren, dört yıllık lisans programları için en az 240
AKTS, beş yıllık lisans programları için ise en az 300 AKTS’yi tamamlamış, FF notu bulun-
mayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci mezun olmaya
hak kazanır.

Onur öğrencileri
MADDE 33- (1) Lisans öğrenimini normal eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan,

disiplin cezası almayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenci onur
öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 34- (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans diploması, lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift anadal lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı

olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Ön lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üni-

versiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini ta-
mamlamaları durumunda verilir.
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ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara diploması hazırlanıncaya
kadar verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Onur belgesi, onur öğrencilerine verilen bir belgedir.
f) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu

yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
g) Not çizelgesi (transkript), öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan/yıl-

dan itibaren her yarıyılda/yılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu ders-
lerden alınan notları, ilgili yarıyıl/yıl not ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasını ve başarı
durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ)  Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgelerin imzalanması, şekli, ölçüleri, üzerine yazılacak bil-

giler ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.
(3) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.
(4) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 35- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Özel öğrenci
MADDE 36- (1) Üniversitedeki herhangi bir programa kayıtlı olmayan, ancak sınırlı

sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel
öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tebligat ve bildirimler
MADDE 37- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine 11/2/1959  tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(2) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek duyuru ve bildirimler öğrenciye, Üniversite

tarafından sağlanan elektronik posta aracılığıyla iletilir. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan
e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun hü-

kümleri ile YÖK tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39- (1) 31/8/2017 tarihli ve 30170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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KTO-Karatay Üniversitesinden:
KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesinin Tıp Fakültesi

ile Pilotaj bölümü hariç olmak üzere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eği-
tim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile Pilotaj bölümü hariç
olmak üzere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla il-
gili esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Eşdeğer ders: Öğrencinin sorumlu olduğu eğitim-öğretim programındaki ders ile

içeriği ve öğrenme kazanımlarının aynı olduğu birim yönetim kurulu tarafından tespit edilen
dersi,

c) İlgili Kurul: KTO-Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu kurullarını,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

d) KTO: Konya Ticaret Odasını,
e) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Pasif öğrenci: Süresi içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenciyi,
g) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

İlk kayıt
MADDE 4- (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlem-

leri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirme-
leri kaydıyla kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
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Yabancı dil yeterlilik
MADDE 5- (1) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin

yabancı dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafın-
dan her akademik yılın başında yapılan yabancı dil yeterlilik-düzey belirleme sınavı ile tespit
edilir.

(2) Yeterlilik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 19/12/2018 tarihli ve 30630 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ha-
zırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli
görülenler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlar.

Yatay geçiş
MADDE 6- (1) Üniversite programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim

Kurulunun belirlediği mevzuat usul ve esasları dikkate alınarak yapılır.
(2) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim ku-

rumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.
(3) Yatay geçiş yapan öğrenci daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden ilgili Yö-

netim Kurulu kararı ile eşdeğer olarak sayılanlardan muaf tutulur ve bu derslerden alınan notlar
eşdeğer olarak kabul edilen derslere işlenerek transkriptinde gösterilir ve genel not ortalama-
sının hesaplanmasına dâhil edilir.

Dikey geçiş
MADDE 7- (1) Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleş-

tikleri programlara intibak işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) DGS ile yerleşen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden

eşdeğer olarak kabul edilenler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin al-
maları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı
yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta almış olduğu ilgili dersin
harf notu verilir. Dikey geçişle gelen öğrencinin lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans prog-
ramında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı
dersler üzerinden hesaplanır.

Değişim programlarına katılan öğrenciler
MADDE 8- (1) Yurt içinde veya yurt dışında ulusal veya uluslararası öğrenci değişim

programları kapsamında Üniversite tarafından bir veya iki dönem süresince anlaşmalı üniver-
sitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre
içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumun-
dan alınan ders veya uygulamaların notları ve AKTS kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile
öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci
değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversitemiz öğrencisi olup değişim programına katılan öğrenciler, öğrenim üc-
retini Üniversiteye öder.

Özel öğrenciler 
MADDE 9- (1) Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı

bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve ben-
zeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim ku-
rumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder.
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(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili Yönetim Kurulu görüşü ile Üniversite Yönetim Ku-
rulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez.
Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğren-
cilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.

(3) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin,
özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uy-
gulamaların AKTS kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programın-
daki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(4) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun
kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan
hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim
Kurulunun teklifinin olması.

(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri
gerekir.

(6) Özel öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mev-
zuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 10- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır.
(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu

bölümün müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart

dersidir. Ön şart dersleri, ilgili akademik birimlerin kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenim süresi
MADDE 11- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami sü-
reler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-
şikleri kesilmez. Azami öğrenim süreleri ile ilgili 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki
usul ve esaslar uygulanır.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12- (1) Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her ya-

rıyıl en az on dört haftadan oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik
yılın başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir, ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi
de açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim
kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
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Normal ve azami öğrenci iş yükü
MADDE 13- (1) Düzensiz öğrenci; bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders

alan öğrencidir.
(2) Dönemlik programlardaki öğrencilerin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS kre-

di; yıllık programlardaki öğrencilerin bir yıldaki normal iş yükü 60 AKTS kredidir. Düzensiz
öğrenciler için azamî iş yükü ise, derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla
olarak dönemlik programlarda bir dersi geçmemek üzere en çok 6 AKTS kredi; yıllık prog-
ramlarda iki dersi geçmemek kaydı ile en çok 12 AKTS kredidir.

(3) Genel not ortalamaları 2,50 veya daha yukarıda olan ve en az ikinci sınıfta öğrenim
gören öğrenciler, başarısız dersi olup olmadığına bakılmaksızın dönemlik programlarda 2 dersi
geçmemek üzere en çok 12 AKTS kredi, yıllık programlarda 4 dersi geçmemek üzere en çok
24 AKTS kredi; genel not ortalamaları 3,00 veya daha yukarıda olan ve en az ikinci sınıfta öğ-
renim gören öğrenciler, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları koşulu ile dönemlik program-
larda 3 dersi geçmemek üzere toplam 15 AKTS kredi, yıllık programlarda 6 dersi geçmemek
üzere en çok 30 AKTS kredi değerince bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danış-
manlarının onayı ile ders alabilirler.

(4) Öğrencilerin dönemlik/yıllık iş yükleri Senato kararı ile düzenlenebilir.
(5) Final sınavı sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden FF, D, FX,

U, C-, D+ notlarını alarak bu derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu
dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür.

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha
önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine
aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders se-
çilebilir.

(7) Ön lisans programlarında birinci yılın birinci dönemi, lisans programlarında birinci
ve ikinci yılın müfredatından başarısız ve hiç almadığı dersi olmayan öğrenciler son yıl ve nor-
mal öğrenim süresini aşan yıllarda sınırsız kredi kullanma hakkından yararlanabilirler. 

Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri
MADDE 14- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-
şında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ma-
zeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde
kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin
kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler
pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara
girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yeni-
lemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının
yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl
kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.
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(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS,
dört yılda toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde
toplam 240 AKTS; ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120
AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-
dığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın
yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getiril-
memiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya
da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik prog-
ramlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan
öğrenciler ise 88 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan
bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl
veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(7) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde de danışman
onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri
bırakabilir.

(8) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi
ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim mü-
dürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla
başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla
ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Bi-
rinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci
döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de
mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine, danışmanının, bölüm başkanının
ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları dönemlik programlarda  bi-
rinci ve ikinci sınıfların her birinde altıdan fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık programlarda
birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması; dönemlik prog-
ramlarda üçüncü sınıfta en az dört dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan
en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi ve-
rilebilir. 

Ücretler
MADDE 15- (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek

yıllık öğrenim ücreti, burslar ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli He-
yet tarafından belirlenir. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri
ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır.

(2) Özel öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler aldıkları ders-
lerin AKTS kredisi dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğre-
nim ücreti öderler.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin
usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de öde-
mekle yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere
herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamam-
layarak mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultu-
sunda, dönem ya da yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık)
öğrenim ücreti/(dönemlik veya yıllık) ders yükü AKTS kredisi x alınan AKTS kredisi; ders
yükü kredisinden fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.

Ders programları

MADDE 16- (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin
AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı
hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alı-
narak ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Sena-
tonun onayına sunulur.

Derslerden muafiyet

MADDE 17- (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam ederek derslerden ge-
çer not alan öğrenciler, yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan eşdeğer derslerden
muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğ-
retim kurumlarından almış oldukları resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir
bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, Üniversiteye kayıt yap-
tırdıkları yılın/dönemin en geç ders ekle-sil süresinin sonuna kadar başvururlar. Derslerden
muafiyet kararı, ilgili Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 18- (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının
belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem
içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek
zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-
sızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi/öğretim görevlisi ta-
rafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası, sağlık dâhil
olmak üzere belgeli ve belgesiz diğer mazeretler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul
edilmez.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerinde ilgili öğrenciler izinli sayılır.
Ancak uygulamalı derslerde program yeterlilikleri için gerekli şartların sağlanması gerekmek-
tedir.

(5) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine ge-
tirilmişse, ilgili dersin sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlü-
lüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.
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Akademik Danışman, Sektör Danışmanı

MADDE 19- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye bölüm/program başkan-
lığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim görevlileri ile doktorasını tamamlamış araştırma görev-
lileri arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin Üniversiteye girişinden öğrenciliği sona erene ka-
dar geçen süre içinde; ilgili yönetmeliklerde belirlenen kurallar çerçevesinde ders kaydı/kayıt
yenileme işlemleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri ko-
nularda yardımcı olur. 

(3) Rektörlük tarafından belirlenen programlarda birinci sınıfa başlayan her öğrenciye,
öğrenim gördüğü alan ile ilişkili bir sektör danışmanı belirlenir. Bu danışman, aynı zamanda o
öğrenci için belirlenen akademik danışman ile ortak çalışır. Bu kapsamda öğrenci eğitim hayatı
boyunca akademik danışmanın koordinasyonunda sektör danışmanı ile bir araya gelir.

(4) Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20- (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav
ve bir final sınavı; yıllık programlarında bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.

(2) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde eden-
lerden final sınavına girmeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem/yıl
sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu ye-
rine geçer.

(3) Başarı notu, dönem/yıl başında belirlenen en az bir ara sınav, ödev, öğrencinin ders-
teki performansı, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan alınan notların ağırlıklı ortalamasının
en az %30’u ve final sınavının en çok %70’i alınarak hesaplanır.

(4) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje, tasarım, laboratuvar
ve staj raporu gibi evraklar ile yapıtlar/vasıtalar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğ-
retim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak iki yıl süreyle saklanır.

(5) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya çek-
meye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem sonu olu-
şacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin sınav-
larda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili öğ-
rencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır.
Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde
öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 21- (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, bütün dersleri almış
ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4,00 üzerinden 2,00’den az olduğu için mezun
olamayan ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerin-
den istedikleri derslerden not yükseltme sınavı hakkı verilir. Not yükseltme sınavına girecek
olan öğrenciler ilgili dersin final sınavı öncesinde not yükseltme sınavına başvuru yaparlar.
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Not yükseltme sınavı final sınavı ile birlikte yapılır. Not yükseltme sınavında başarısız olan
öğrenciler, başvurmaları halinde başarısız oldukları derslerden her final sınavı döneminde not
yükseltme sınavına girebilirler. Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun
harf notuna etkisi %100’dür.  

(2) Not yükseltme sınavına en erken dönemlik lisans programlarında 5. dönemin, yıllık

lisans programlarında 3. yılın; ön lisans programlarında ise 3. dönemin final sınavlarına giri-

lebilir. Not yükseltme sınavına girecek olan öğrenciler ilgili dersin final sınavı öncesinde not

yükseltme sınavına başvuru yaparlar. Not yükseltme sınavına girilebilecek olan dersler lisans

programlarında 5; ön lisans programlarında 3. döneme kadar olan C- ve D+ notları ile başarılı

bir şekilde geçilmiş dersleri kapsar. Not yükseltme sınavından alınan notun harf notuna etkisi

%100’dür.

(3) Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf no-

tundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz. Yüksek olan not geçerlidir.

Mazeret sınavı

MADDE 22- (1) Ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sı-

navların sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başvurmak kaydıyla ilgili yönetim

kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Final sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Her-

hangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getir-

diği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makam-

larca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye

mazeret sınav hakkı ilgili yönetim kurulu tarafından verilebilir.

(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu yataklı tedavi

kurumlarından belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar

geçersizdir.

Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı

MADDE 23- (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla

tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, başvurmaları halinde bir de-

faya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı

tanınır.

(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca me-

zuniyet tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek ders sınav

hakkını kullanmış sayılır.

(4) Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin

yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun

44’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Notlar

MADDE 24- (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından

aşağıdaki harf notlarından biri kullanılarak ya da Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçe-

vesinde bağıl değerlendirme esas alınarak harf notu takdir edilir:
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a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Puan Aralığı Harf Notu Katsayı
90-100 A 4,0
85 - 89 A- 3,7
80 - 84 B+ 3,3
75 - 79 B 3,0
70 - 74 B- 2,7
65 - 69 C+ 2,3
60 - 64 C 2,0
55 - 59 C- 1,7
50 - 54 D+ 1,3
40 - 49 D 1,0
0 - 39 FF 0,0
b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG: Sınava Girmedi.
2) FX: Devamsız.
3) I: Eksik.
4) S: Yeterli.
5) U: Yetersiz.
6) T: Transfer.
7) P: Devam Eden.
8) M: Muaf.
(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-

şarmış sayılır.
(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayı-

labilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık program-
larda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu
veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız ol-
muş sayılır. Ancak öğrencilerin ön lisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans prog-
ramlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda ise 4. yılında
C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha
yüksek olması yeterlidir.

(4) Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da
sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da ders-
leri açıldığı ilk dönemde veya yılda tekrar almak zorundadır.

(5) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için ge-
rekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir.
Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini
tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not
almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kay-
naklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bu-
lunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana
kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana ka-
dar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan
öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini
tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.
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(6) S notu, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen dersler-
den başarılı olan öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce
almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş
derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları orta-
lama hesaplarına katılmaz.

(7) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu
ortalama hesaplarına katılmaz.

(8) U notu birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden
başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(9) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpı-
mıdır.

(10) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu
tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden son-
raki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak
iki hane olarak tespit edilir.

(11) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yük-
sekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS
kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğ-
rencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. 

Notlarda maddî hata
MADDE 25- (1) Maddî hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sı-

navında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlan-
dırılmaması halleridir.

(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belge-
geçerle notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe
müracaat eder. Maddî hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddî hata komisyonu
tarafından yapılır. Maddî hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma, Belgeler ve Kayıt Sildirme

Diploma ve belgeler
MADDE 26- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredisi; lisans

programında en az 240 AKTS kredisi değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not or-
talaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu
programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya
mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(4) Diplomalar fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü ile Rektör

tarafından imzalanır.
(5) Lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan ancak

lisans programını tamamlayamayanlara 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-
loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre ön lisans diploması verilir.
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(6) Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, yüksekokulu, meslek yüksekokulu ile ta-

mamladığı programın adı belirtilir.

(7) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya

hak kazananlara verilen yan dal sertifikasında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Ser-

tifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının

bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul belirtilir.

(8) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-

dan belirlenir.

(9) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere geçici bir me-

zuniyet belgesi verilebilir.

(10) Diploma ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde Basın İlan Kurumu tara-

fından kabul edilen bir gazetede kayıp ilanının verilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi

koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma ve geçici

mezuniyet belgesi verilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 27- (1) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur

öğrencisi; 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(2) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar dahi onur

veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Kayıt sildirme

MADDE 28- (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kayıtlarını sil-

direbilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğrenim ücretinin iadesi esasları Mütevelli Heyet tarafından

belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri

Direktörlüğü tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 29- (1) Öğrenciler, mazeretlerini belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik,

ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri

nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrenciler, kayıt dondurmak için en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay

içinde talepte bulunabilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yö-

netim kurulu değerlendirir.

(3) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans prog-

ramlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem kayıt dondurabilirler. Zorunlu hal-

lerde durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler bir

defaya mahsus uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversite, kayıt donduran öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet ta-

rafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup

edilmek üzere talep eder.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem kayıt-

larını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 5/4/2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO
Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/9/2019 tarihli ve 30876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Pamukkale
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ş) Lisans Eğitimi Komisyonu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ve dekan tarafın-
dan her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörlerinden oluşan, lisans eğitim-öğretim işleri ile il-
gilenen altı öğretim elemanından oluşan komisyonu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler, 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslara uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Belirlenen esaslara
uygun olarak, yatay geçişlere ve intibak programına Fakültenin Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak
Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “staj prog-
ramları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- (1) Eğitim-öğretimin koordinasyonunu Lisans Eğitimi Komisyonu sağ-

lar.”
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10157 
 

—— • —— 
 

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10127 
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Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9933 

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

 
 9932 
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Edremit 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10003 

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

 
 9957 

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

 
 9958 
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Altınözü Sulh Ceza Mahkemesinden: 

 
 9952 

—— • —— 
Altınözü Sulh Ceza Mahkemesinden: 

 
 9953 

—— • —— 
Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10013 

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

 
 10166 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 9960 

—— • —— 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 9947 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10054 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10191 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RICS SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı RICS Sunucusu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.09.2022 günü, saat 12:00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSP2ZFTFP3 

    10187/1-1 
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MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Microsoft Kurumsal Lisanslar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, marka/model, teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06/09/2022 günü, saat 12:00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

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

teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSR253R8F2 

    10188/1-1 
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5 KALEM PARK TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem Park Tefrişat Malzemesi, 

Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka 

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 06.09.2022 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    10189/1-1 
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2 KALEM HİPER BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem hiper bütünleşik sunucu 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 08.09.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSPMYH1AZ3 

    10222/1-1 
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8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Osmaniye Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı 8 kalem temizlik malzemesi, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartnameler ve sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130 TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 08.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSD28193U3 

    10223/1-1 
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5 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "5 Kalem 

Muhtelif Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.  İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 12.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    10224/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 1 adet 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’ un 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü 
ile ihale yoluyla satılacaktır. 

No İlçe Mahalle Ada Parsel 
Alan 
(m²) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

İmar 
Durumu 

Geçici 
Teminat 

İhale Gün ve 
Saat 

1 Merkezefendi Karahasanlı 130 14 1120,00 
10.080.000,00 

TL 

Konut 
Alanı- 
5 Kat 

302.400,00 
TL 

15.09.2022 - 
14.05 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet 
Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye 
Encümenince yapılacaktır. 

Madde 3. İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2, 
Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 
5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde 
bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir. 

Madde 4. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.05’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 
veya Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde yer alan Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. 

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda 
sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişi; 
a. Yerleşim yeri belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge), 
b. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek), 
c. Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname aslı ile vekile ait nüfus cüzdan sureti (Aslı 

komisyon tarafından görülecek), 
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, 
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
B. Tüzel Kişi; 
a. Tebligat için adres beyanı, 
b. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzel 

kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı 
vekâletname, 

c. İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi, 
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, 
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
C. Ortak Girişim; 
İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortaklık 

girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin 
edecekleri belgeler. 

Madde 6. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 7. İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları 
adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 10202/1-1 
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TEMP İNKÜBATÖR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

Temp İnkübatör Cihazı alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esaslarının 20 f. maddesine göre Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 

Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 

c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2-Ön yeterlik konusu malın 

 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 

1 Temp İnkübatör Cihazı 1 Adet 

 

a) İhale Kayıt No : 2022/868216 

b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Veteriner 

Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) gün 

içinde teslim edilecektir. 

d) İhale Tarihi ve Saati : 02.09.2022 Cuma Günü Saat: 10.00’da 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 

Kampüsü / İdari Birimler Binası/Avcılar/İSTANBUL 

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

yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

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 
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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. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge 

4.1.11. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürün/ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 

durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 

tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

Eğer ürün ÜTS’de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları 

esas alınır. 

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: 
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4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli 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 katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 

açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım 

materyallerini (cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, satandart ve opsiyonel 

(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de 

içeren katalog veya tanıtım dokümanlarını) eksiksiz olarak sunması gerekir. Teknik şartnameye 

uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve 

kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. 

Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

adresinden görülebilir ve 300,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.C.Strateji Geliştirme Başkanlığına 

(TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın 

alınabilir. 

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

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

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Avcılar Kampüsü / Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL adresine 

elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Kısmi Teklif Verilmesi 

9.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

 10118/1-1 
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KEMİLÜMİNESANS/WESTERN BLOT GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Kemilüminesans/Western Blot Görüntüleme Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 f. maddesine göre Pazarlık 
Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr  
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
    İnternet Adresi (Varsa) : 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 

1 Kemilüminesans/Western Blot Görüntüleme Sistemi 1 Adet 

a) İhale Kayıt No : 2022/868295 
b) Teslim Yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Nörolojik 

Bilimler Enstitüsü 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) gün 

içinde teslim edilecektir. 
d) İhale Tarihi ve Saati : 02.09.2022 Cuma Günü Saat: 11.00’da 
3- Ön yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı Yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

4- Ön yeterlik / İhalenin değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön 
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
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. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938 

 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

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

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

4.2.  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: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli 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 katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman 
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım 
materyallerini (cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel 
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de 
içeren katalog ve ya tanıtım dokümanlarını) eksiksiz olarak sunması gerekir. Teknik şartname ye 
uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve 
kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. 
Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 
adresinden görülebilir ve 300,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.C.Strateji Geliştirme Başkanlığına 
(TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın 
alınabilir. 

6.2.  Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Avcılar Kampüsü / Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- Kısmi Teklif Verilmesi 
9.1.  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
    10119/1-1 
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TAŞINMAZIN 30 (OTUZ) YIL SÜRELİ RESTORASYON VEYA ONARIM  
KARŞILIĞI KİRA VE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 
Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfına ait olan İstanbul İli, Adalar İlçesi, 

Büyükada Karanfil Mahallesinde bulunan 102 ada, 7 parsel sayılı, 2151,00 m² alanlı “Ma 
Müştemilat Bahçeli Kargir Ev” vasıflı, eski eser tescilli taşınmazın, Vakıf Kültür Varlıklarının 
Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmeliğe göre 30 (Otuz) yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kira ve İşletme 
ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ İstanbul 
İLÇESİ Adalar 
MAHALLE Büyükada Karanfil Mahallesi 

CADDE/SOKAK Kadıyoran Caddesi 

PAFTA 45 
ADA 102 
PARSEL 7 
YÜZÖLÇÜMÜ 2151,00 m2 

TOPLAM İNŞAAT ALANI 

577,60 m²  
Özgün yapının alanı yaklaşık olarak 130m2 bodrum+130m2 

zeminkat+137,60 m2 1.kat =397,60 m2  
Özgün yapıya arka cepheden bitişik 50,00 m2 zemin kat+50,00 m2 

1.kat =100,00 m2 
dönem eki yapının yaklaşık alanı  
Parsel içerisinde bulunan müştemilat 80,00 m2 tek katlı yapı 
yapının alanı yaklaşık alanı  

CİNSİ Ma Müştemilat Bahçeli Kargir Ev 
PROJE DURUMU Projeleri yoktur. 

VAKFI Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfı 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ 

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 
28/03/2022 tarih ve 110/100 Kararında belirtilen şartlar 
çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreli süreli “konut/ilgili kurumların 
onay vermesi halinde misafirhane, butik otel’’ fonksiyonlu 
restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN KİRA 
BEDELLER 

a) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 1.700,00 TL 
(BinyediyüzTürkLirası),  
b) 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık 
kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim 
(%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak 
bedelin alınması, 
c) 4. aylık kira bedelinin; 17.000,00 TL+ Önceki 3 yılın TÜFE 
(Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)Oranı esas 
alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira 
bedeli olarak alınması, 
d) 5. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar 
her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki 
Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) 
oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli 
olarak alınması, 
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TAHMİN EDİLEN BEDEL 

5.045.991,68 TL (BeşmilyonkırkbeşbindokuzyüzdoksanbirTürkLirası 
AltmışsekizKuruş)'dur. 
Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre 
düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
151.379,76 TL (YüzellibirbinüçyüzyetmişdokuzTürkLirası 
Yetmişaltı Kuruş)dur. 
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 13/09/2022 - 11:00 

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2’de belirtilen 
şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 
durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 
dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli “konut/ilgili kurumların onay vermesi 
halinde misafirhane, butik otel” yapılmak üzere restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine 
konulmuştur. 

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 
Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının-1. katında 
toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3)İstekliler İhale Şartnamesini, ihale tarihinden bir gün önce mesai saatleri içerisinde 
09:00-12:30 ve 13:00-16:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 
Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının             
3. katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir. 

4) İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart 
formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. maddesinde açıkça 
belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 
tarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumunda Cuma günü 16:00 
saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 
şartnamesinin 6. maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 
bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 
Adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 
şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 

***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde 
belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 
adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi 
belgenin İdareye sunulması gerekmektedir. 

***Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış 
iç zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %50si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik 
karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki 
ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl (İsteklinin yapmış olduğu bina inşaatı benzer işler 
kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 yıllık süre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt 
edilen işlerde, değerlendirmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale 
tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise "Yapı Kullanma İzin Belgesi" tarihi ile 
ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.) içerisinde Restorasyon veya Onarım 
işlerine ait; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 
alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu 
gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya eski eser onarımına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat 
Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle 
fotokopisi (İsteklilerden; iş deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan 
işlerden hangilerinin benzer iş olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendi kapsamında 
belirtilen kriterler dışındaki) değerlendirme kriterleri, eski eser tesciline ilişkin yapı grubu, işin 
mahiyeti ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin 
bu bendinde belirtilir.) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 
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h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim 
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.) 

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları 
arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek: 11), 
*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

6) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

7) Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat 
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9) Bu işe ait gazete ilan bedeli, kesin teminat bedeli ve işletme teminatı bedeli, sözleşme 
yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL : 0216 695 21 00-(Dahili: 7236)  
İNTERNET ADRESİ : www.vgm.gov.tr  
FAKS : 0216 695 21 30 
MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr.  
İLAN OLUNUR. 10001/1-1 
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12 ADET HT 65000 YHT SETİ İZOLASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/855531 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: 12 Adet HT 65000 Tipi YHT Setinin Muhtelif 

Data ve Elektrik Kablolarının İzolasyonu, Pin Değişimi ve Test İşlemleri Hizmet Alımı 
3. İhalenin Yapılacağı Yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
09.09.2022 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    10045/1-1 
—— • —— 

29 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/855684 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: Şirketimiz Araç Parkında Bulunan ve Marmaray 

Hat Kesiminde Çalıştırılan E32000 ve E64000 Tipi Elektrikli Tren Setlerinin Öngörüldüğü Şekilde 
Uzun Yıllar Sorunsuz Kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan 29 Kalem Yedek Malzeme Temini İşi. 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (3. Kat - 4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938 

 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

22.09.2022 Perşembe Günü, Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sekreterliği (Zemin Kat - 1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 

sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    10046/1-1 

—— • —— 
ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/860662 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: Şirketimiz Araç Parkındaki Muhtelif Tipteki Dizel 

Araçların Kaplı Devre Soğutma Sisteminde 2022 Yılı İçin kullanılacak olan 289.000 Kg Antifiriz 

Temini İşi. 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (3. Kat - 4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

19.09.2022 Pazartesi Günü, Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sekreterliği (Zemin Kat - 1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 

sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    10047/1-1 



29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

KAPORTA HASAR ONARIM VE BOYA İŞLERİ  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/867829 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609/71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın  
    Adı ve Miktarı : Şirketimiz Araç Parkında Bulunan 12 Adet HT 65000 Tipi, 

1 Adet HT 80001 no.lu, 18 Adet HT 80100 Tipi YHT 
Setlerinin 1 (bir) Yıl Süreyle Kaporta Hasar Onarım ve 
Boya İşleri Hizmet Alımı 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat: 08/09/2022 günü saat 10:30 
7. Son Teklif Verme Tarih ve Saat: 08/09/2022 günü saat 10:30 
8. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

değildir.    10178/1-1 
—— • —— 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: Araç 
İhale Tarihi : 09.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m³/Ster 

Muhammen 
Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Sıragömü İb. Dikili Ağaç 68 543 2.081 3.653,473 1.500 164.406,00 

Toplam: 2.081 3.653,473 1.500 164.406,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinde temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR080001000152093343365001 
Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad GEZER 
 10052/2-1 
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ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNE TCDD ACİL EYLEM YÖNERGESİ 
DOĞRULTUSUNDA SEYİR TELİ ALINMASI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden (ADANA): 
İhale Kayıt No : 2022/857603 
1- İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 / 453 1195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Elektrifikasyon Şefliklerine TCDD Acil Eylem 

Yönergesi Doğrultusunda Seyir Teli Alınması İşi 
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
13/09/2022 günü saat 10:00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
     10008/1-1 

—— • —— 
6 ADET D912 R BALAST TOKMAKLAMA MAKİNESİNİN POZ OTOSUNA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/861984 
1-  İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Gar-
Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 61- 43 11 / 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 
2-  İhale Konusu Malın  
     Adı ve Miktarı : 6 Adet D912 R Balast Tokmaklama Makinesinin Poz 

Otosuna Dönüştürülmesi İşi. 
3-  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4-  Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 29/09/2022 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

5-  İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    10079/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 06/10/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri e-satis.ogm.gov. 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TLAdet m3/Ster/K 

1 
ÇAMALAN 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç  4314 2299.034 1 960,00 66.212,00

2 GÜLEK OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3439 3810.22 1 1.040,00 118.879, 00

3 
BAŞOLUK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç  3698 2405.017 1 1.256,00 90.621,00

4 
BAŞOLUK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç  2728 1810.901 1 1.316,00 71.494,00

 TOPLAM   1417 10325.172 4 4.572,00 347.206,00

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 işgününde 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 teminatlarının 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 maddesindeler alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı 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'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (On iki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsaderesi ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
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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 kesinlikte 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 MAH. HİLMİ 

Telefon : 0(324) 613 8428 

Fax No : 0(324) 613 0118 

    10201/2-1 

—— • —— 
AHŞAP KÖPRÜ TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/842135 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 Gar/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkasında bakım çalışmalarında 

kullanılmak üzere 136 adet Ahşap Köprü Traversi Alımı işidir. 

3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 20/09/2022 günü 

saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu Gar/AFYONKARAHİSAR adresinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 

doküman bedeli KDV Dahil 500,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 

8248 - TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- 

TR540001200918300013000003 nolu hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 

7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 

Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    10193/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Tarihi 09/09/2022 

Saati 14:30 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SERİK ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı

Muhammen
Bedeli 

Geçici Teminat 
Adet M3/Ster/K

1 
GEBİZ 

OİŞ 

İbreli 
Dikili 
Ağaç 

Tensil 8375 4.803,523 1 1.350,00 194.543,00 

2 
GEBİZ 

OİŞ 

İbreli 
Dikili 
Ağaç 

Tensil 6936 3.220,936 1 1.210,00 116.920,00 

 TOPLAM   15311 8.024,459 2 2.560,00 311.463,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 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 işgününde 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. 

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 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %2.50 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 
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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 : Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No:15 Serik/Antalya 
Telefon : 0(242) 722 3412 
Fax No : 0(242) 722 2134 
    10221/1-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 08.09.2022 

Saati 10:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

ELEKTRONİK ORTAM 
(esatis.ogm.gov.tr) 

 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, 

Boy ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 

Boy 

(m) 

Miktarı Muhammen 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 

Açıklama 
Adet m3/Ster 

1 

KAYNAKLAR 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
237 30 

 
8041 3.602,120 1.276,00 137.889,00 

 

2 

KAYNAKLAR 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
239 31 

 
1092 200,994 1.000,00 6.030,00 

 

3 

BUCA ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
207/388/389 33 

 
687 349,882 800,00 8.397,00 

 

TOPLAM: 3 
 

9820 4.152,996 3.076,00 152.316,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 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 işgününde 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 https://esatis.ogm.gov.tr adresinden üyelik oluşturup, Noter 
tasdikli E-satış üyelik Taahhütnamesi, Ticaret veya Esnaf odası Belgesi, Vergi Levhası, İmza 
Sirküsü (aslı veya Noter tasdikli), Vekâleten Katılacakların Vekâletnamesi (Noter Tasdikli), 
Kapasite Raporu Belgelerinin İhale Tarihinden önce İştirakçinin bulunduğu Merkeze yakın olan 
bir Orman İşletme Müdürlüğüne Teslim etmesi zorunludur. 
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6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’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 %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 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. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır. 
    0(232) 369 5055 
FAX  0(232) 369 4819 
BANKA ŞUBESİ HESAP NOLARI 
Ziraat Bankası TR860001000934081687245001 
Halk Bankası TR250001200971000005000143 
Vakıf Bankası-DENİZBOSTANLI TR670001500158007302350990 
İLAN OLUNUR. 10210/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNETİMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Burdur Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Burdur OİM 
İhale Tarihi : 09.09.2022 // İhale Saati: 10:30 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster/K
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 

1 
KEMER 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
70 35 5442 3457,82 1.600,00 165.975,00 

TOPLAM 5442 3457,82 1.600,00 165.975,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2- İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilebilir. 

3- Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR3600010015823 
44820355004 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 24 BURDUR / MERKEZ 
Telefon : 0(248) 233 16 59 
Fax No : 0(248) 233 84 29 
    9918/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 

Dalı 

Yoğun Bakım Bilim Dalı 

Profesör 1 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi 

Onkoloji Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 213 64 83-159) teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-

İSTANBUL Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

    9896/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve 
ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir) 
2- Özgeçmiş. 
3- Öğrenim Belgeleri. 
4- Yayın Listesi. 
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, 

diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır) 
6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun 
doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir) 

7- Nüfus cüzdan fotokopisini. 
8- Fotoğraf. (2 adet) 
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası. 
GENEL AÇIKLAMALAR 
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web 

sayfasından ulaşılabilmektedir. 
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru 

dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı 
basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

4-  Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu 
bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir. 

6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen 
kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına 
sahiptir. 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 
1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı 

tarih dahil) 15 (onbeş) gündür. 
2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte 
şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada 
meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

İ. 

NO 
BİRİM BÖLÜM PROGRAM UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

1 
GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

MÜZİK  

MÜZİK 
DOÇENT 3 1 

Müzik alanında doçent unvanı almış 

olup kemanın tarihsel gelişimi 

konusunda çalışması olmak. 

2 
GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

SİNEMA VE 

TELEVİZYON  

SİNEMA VE 

TELEVİZYON 

DOÇENT 2 1 

Sinema alanında doçent unvanı almış 

olup Türk ve Dünya sinemaları üzerine 

çalışmaları olmak. 
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3 
İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

FELSEFE VE DİN 

BİLİMLERİ  

İSLAM FELSEFESİ 

DOÇENT 1 1 

İslam Felsefesi alanında doçent unvanı 

almış olup Farabi’nin Eserleri ve 

Gazali’nin Tevil Anlayışı konularında 

çalışmaları olmak. 

4 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ  

KONSTRÜKSİYON 

VE İMALAT 

DOÇENT 1 1 

Makine mühendisliği bilim alanında 

doçent unvanı almış olup WEDM, 

kriyojenik işlem, MQL ve modelleme 

konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

5 
TURİZM 

FAKÜLTESİ 

TURİZM 

REHBERLİĞİ  

TURİZM 

REHBERLİĞİ 

DOÇENT 1 1 Turizmle ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

6 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 

YÜKSEKOKULU 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ  

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmış olup Türk spor 

yapılanması ve spor federasyonları 

üzerine çalışmaları olmak. 

7 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER  

ORTODONTİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 

Ortodonti alanında uzmanlık yapmış 

olmak. İskeletsel sınıf II ilişkiye sahip 

hastanın fonksiyonel aparey ile tedavisi 

konusunda çalışması olmak. 

8 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER  

ENDODONTİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 

Endodonti alanında uzmanlık yapmış 

olmak. Kök kanallarından kalsiyum 

hidroksitin uzaklaştırılmasında fitik 

asidin etkinliği konusunda çalışması 

olmak. 

9 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

BATI DİLLERİ VE 

EDEBİYATLARI  

İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olmak. Göç 

edebiyatı ve sömürgecilik sonrası 

kültürel araştırmalar üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

10 
TURİZM 

FAKÜLTESİ 

TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ  

TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Turizm İşletmeciliği alanında doktora 

yapmış olup turizm teknolojileri 

konusunda çalışmaları olmak. 

11 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

SAĞLIK BAKIM 

HİZMETLERİ  

YAŞLI BAKIMI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Tıp Anatomi anabilim dalında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olup arteria 

profunda femoris varyasyonlarının 

radyolojik incelemeler ile beyinde 

yayılan depolarizasyon olgusu 

konularında çalışmaları olmak. 

12 
SOSYAL BİLİMLER 

MYO 

ÇOCUK BAKIMI VE 

GENÇLİK 

HİZMETLERİ  

ÇOCUK GELİŞİMİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Çocuk Gelişimi alanında doktora 

yapmış olup çocuklarda duygusal ve 

davranışsal sorunlar üzerine 

çalışmaları olmak. 

    10080/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI 

AÇIKLAMALAR 

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal 

adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 30 kamu işçisi alımı 

yapılacaktır.  

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar   

2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. 

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

meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 

edilmeyecektir.  

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak 

işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro 

sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından 

gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.  

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır.  

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 

başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 

hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.  

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” 

ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  
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ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar 

CİLTÇİ (MÜCELLİT) 

Açık pozisyon sayısı 20 

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 

Çalışma Yeri İstanbul 

Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak. 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak.  

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli olmak veya muaf olmak). 

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini (matbaacılık alanında) SGK 

kayıtları ile belgelemek. 

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. 

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 

İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 

tarafından yapılabilecektir. 

TİPO BASKICISI 

Açık pozisyon sayısı 5 

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 

Çalışma Yeri İstanbul 

Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak. 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış 

olmak, tecilli olmak veya muaf olmak). 

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini (matbaacılık alanında) SGK 

kayıtları ile belgelemek. 

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. 

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle 

İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler 

tarafından yapılabilecektir. 



29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

OFSET BASKI OPERATÖRÜ 

Açık pozisyon sayısı 5 

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 

Çalışma Yeri İstanbul 

Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak. 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, 

tecilli olmak veya muaf olmak). 

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini (matbaacılık alanında) SGK kayıtları 

ile belgelemek. 

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. 

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul 

ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından 

yapılabilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

29.08.2022 - 02.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

NOTER KURA İŞLEMLERİ 

- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr 

internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde 

başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) 

katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile açık 

iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday 

belirlenecektir. 

- Noter kura çekimi 23.09.2022 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda 

Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet 

adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar 

tebligat yerine geçecektir. 

- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati 

bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı 

kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava 

çağrılacaktır. 

İlanen duyurulur. 10089/1-1 
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Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığından 
SÜREKLİ (DAİMİ) İŞÇİ ALIM İLANI 

Senir Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 (iki) sürekli işçi 
alımı yapılacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 
yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA YERİ: SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sürekli İşçi 

Talep Edilen 

Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 
Alınacak Personelin 

Öğrenim Durumu 
İl/İlçe Yöntem 

İtfaiyeci 1 
Erkek/ 

Kadın 

En az Lise ve Dengi 

Okul mezunu 
Isparta/Keçiborlu 

Noter Kurası 

ve Sözlü 

Mülakat 

Elektrik 

Teknisyeni 
1 

Erkek/ 

Kadın 

En az Lise ve Dengi 

Okul mezunu 
Isparta/Keçiborlu 

Noter Kurası 

ve Sözlü 

Mülakat 

AÇIKLAMALAR 
1- İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Bağlı Birliklerinde İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen unvanlarda sözlü mülakat yöntemiyle “Sürekli İşçi” 
alınacaktır. 

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3- Senir Belediye Başkanlığına alınacak olan sürekli işçi noter kurası ve sözlü mülakat 
usulüne tabi taleplerden İtfaiyeci ve Elektrik Teknisyeni mesleğindeki personellere ilişkin 
başvuru listesi İŞKUR tarafından Senir Belediye Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer 
aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, boş kadroların      
4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen 
asıl ve yedek aday listeleri Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve 
askı ilan panosunda ilan edilecektir. 

4- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Senir Belediye Başkanlığı web 
sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunda ilan edilecektir. 

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5. madde belirtilen “ işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki 
hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 
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6- Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre Senir Belediye Başkanlığı web 
sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunu takip edilmesi önem arz etmektedir. 

7- Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre Senir Belediye Başkanlığına alınacak 
olan sürekli işçilerin görev yerleri Senir Belediye Başkanlığı sınırları içerisindedir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
1- 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 

(1), (4) ve (7) sayılı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak 
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak 
4- Deneme süresi 3 (üç) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 
5- Göreve başlayacak olan personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve 

fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde; “Talebin ilanından itibaren adaylara beş günlük başvuru 
süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin 
adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek Cümle: 3/4/2015-
2015/7525K Değişik üçüncü cümle 24.04.2017-2017/10092K.) 

7-Başvuran adaylara Senir Belediye Başkanlığında diğer çalışma koşullarını da peşinen 
kabul etmiş sayılır. 

8- 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak 
9- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olamamak (yapmış olmak, muaf olmak ve tecilli 

olmak) 
10- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 

ÖZEL ŞARTLAR 
1- T.C. vatandaşı olmak 
2- Başvuru yapacak olan personelin görevini yapmasına engel sağlık sorunun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

3- Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Elektrik 
Elektronik Teknoloji Bölümlerinden mezun olmak 

4- Başvuru yapacak adayların İtfaiye ve Elektrik bölümlerinden mezun olmak (Mezuniyet 
Belgesi aslı görülecektir.) 

5- Keçiborlu İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak 
6- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 
7- Güvenlik araştırması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması gerekmektedir. 
8- İtfaiyeci olarak görev yapacak olan sürekli işçi adayların boy kilo standartlara uygun 

olmalıdır. Ayrıca adaylara ölçüm yapılarak tutanağa geçilecektir. 
9- Adayların mesleki belgesi, yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, vb. gibi belgeleri aslını 

ibraz etmek zorundadır. 
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A)  KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1- Kura işlemi Senir Belediye Başkanlığı toplantı Salonunda 05.09.2022 tarihi Pazartesi 

günü saat: 10.00’da yapılacaktır. 
2- Sözlü mülakat 06.09.2022 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Senir Belediye Başkanlığı 

toplantı Salonunda yapılacaktır. 
Kura ve sözlü mülakat tarih ve saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda 

Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunda ilan 
edilecektir. 

B)  KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK 
KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1- Başvuru Dilekçesi 
2- Nüfus Cüzdan Aslı ile birlikte bir adet fotokopisi 
3- Son üç ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 
4- Son üç ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 
5- Diploma ve geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
6- Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
7- SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet sistemi 

üzerinden de alınabilir.) 
8- Sağlık Raporu 
9- Mesleki belgeler (Elektrik mesleği için usta öğretici belgesi, diploma, yeterlilik belgesi, 

işyeri açma belgesi olmak) 
10- Senir Belediye Başkanlığı Yazı İleri Müdürlüğüne 31.08.2022-02.09.2022 tarihleri 

arasında yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığımızca adaylardan istenen başvuru belgeleri 
şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak 
belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 
Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediye Başkanlığımıza teslim edilmemesi 
veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai liste de çıksa bile kuraya 
katılamayacaktır. 

C)  ATAMA İŞLEMLERİ 
SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İSTİHDAM EDİLECEK ADAYLARDAN 
1- Yerleşme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmaycaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

2- Deneme süresi 3 (üç) ay olacaktır. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

3- Doğum hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 
içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

4- Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adreslerine posta yoluyla 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 10103/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm/Yüksekokul 

Lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Anabilim dalında veya ilgili 

anabilim dallarında Tezli yüksek lisans ve 

Doktorasını tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, 

Hemşirelik Anabilim dalında Tezli Yüksek 

Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. 

Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. Nüfus Cüzdan Sureti 

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını ilgili fakülteye 

ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (29.08.2022-12.09.2022) şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak 

şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 

ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” 

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” 
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Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 12.09.2022) 

    10104/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 

olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES - 

YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
- 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

İngilizce Öğretmenliği, 

İngiliz/ Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, İngiliz Dil 

Bilimi/Eğitimi, Mütercim 

Tercümanlık, İngiliz 

Edebiyatı ve ilgili 

alanların birinden Lisans 

mezunu olmak. Tezli 

Yüksek Lisans eğitimini 

tamamlamış olmak. 

ALES: 70 

YDS: 85 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
- 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

İngilizce Öğretmenliği, 

İngiliz/ Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, İngiliz Dil 

Bilimi/Eğitimi, Mütercim 

Tercümanlık, İngiliz 

Edebiyatı ve ilgili 

alanların birinden lisans 

mezunu olmak. Tezli 

Yüksek Lisans eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim 

Kurumlarında en az 10 yıl 

ders verme tecrübesine 

sahip olmak. 

ALES: 70 

YDS: 85 
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İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 29.08.2022 

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.09.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 16.09.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.09.2022 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 

5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 

edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi. 

10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve 

imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” 

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 

süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

    10104/2/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 

alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve 

bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KOŞULLAR 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim 

Bölümü 

Özel Eğitim Öğretmenliği 

Programı 

Erken Çocuklukta Özel 

Eğitim Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapıyor 

Olmak 

1 
Araş. 

Gör. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim 

Dalı / Programı (İngilizce) 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Alanında 

Lisans Mezunu Olup, Aynı 

Alanda Tezli Yüksek Lisans 

Yapıyor Olmak 

1 
Araş. 

Gör. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Fizyoloji Anabilim Dalı 
Sinirbilim Alanında Doktora 

Yapıyor Olmak 
1 

Araş. 

Gör. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Radyoterapi Programı 

Sağlık Fiziği Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış 

Olmak Ve Nükleer Fizik 

Alanında Doktora Yapıyor 

Olmak 

1 Öğr. Gör. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Elektronörofizyoloji 

Programı 

Fizik Lisans Mezunu Olup, 

Sinir Bilim Alanında Doktora 

Yapıyor Olmak 

1 Öğr. Gör. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Bölümü 

Bilgisayar Programcılığı 

Programı 

Matematik - Bilgisayar 

Alanında Tezli Yüksek lisans 

Yapmış Olmak, İlgili Alanda 

En Az İki Dönem Ders 

Anlatma Tecrübesine Sahip 

Olmak 

1 Öğr. Gör. 

SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi  : 29.08.2022 

Son Başvuru Tarihi  : 12.09.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.09.2022 

Sınav Tarihi  : 15.09.2022 

Sınav Sonuç Tarihi  : 16.09.2022 
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Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

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

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara 

başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, 

Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte) 

• Mezuniyet belgeleri e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması 

ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde 

üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir. 

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir 

belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir 

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 

• Doktora Öğrenci Belgesi 

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 

• Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak 

alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge) 

• 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. 

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış 

olanlar getirecekler) 

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge 

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Yukarıda istenen belgelerin e-Devletten alınan karekodlu belge olması veya resmi 

kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belge olması ve Yurtdışından alınan diplomaların 

denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan, süresi 

içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun 

olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir 

hak talep edemeyeceklerdir. 

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır. 

    10007/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. 
maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi 
alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama 
Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek 
ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 
Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel 
Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir. 

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, 
Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri 
kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı 
aranır. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya 
YDS’den en az Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya 
eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak 
şartı aranır. 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi 
uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı 
olmayan adayın ataması yapılmaz. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş 
olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz. 

Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi 
adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Doçentler Dr. Öğretim Üyesi 
kadrosuna müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, Posta ile yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında 
kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut 
olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15 (on beş) gündür. 

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web 
adresinden erişim sağlanacaktır. Başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru 
Formu ekinde ; 

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu, 
2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi 

onaylı sureti,  
3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 
4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi, 
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6)- 1 Adet Fotoğraf, 
7)- Sabıka Kaydı ile birlikte yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu 

dosyadaki tüm belgeleri içeren; Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış CD ile birlikte şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
uzmanlığını almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü Restoratif 
Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 
Doçentlik unvanını restoratif diş tedavisi 

alanında almış olmak. 

Klinik Bilimler Bölümü Protetik 
Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Protetik diş tedavisi alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik 
Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Hemşirelik anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. 

    10062/1/1-1 

—— • —— 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 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 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır 

Başvuru Başlangıç Tarihi 29.08.2022 Sınava Giriş Tarihi 22.09.2022 

Son Başvuru Tarihi 12.09.2022 Sonuç Açıklama Tarihi 29.09.2022 

Ön Değerlendirme 
Sonucu Açıklama Tarihi 

16.09.2022 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi 

https://www.ksu.edu.tr

Başvuru Yeri ve Şekli 
Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / 
KAHRAMANMARAŞ adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Genel şartlar 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 
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Özel şartlar 
MADDE 7 – (3) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) 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. 

Ön değerlendirme 
MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on 

katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak 
üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik 
kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek 
yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun 
%30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu 
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, 
adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile 
lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. 

Nihai değerlendirme 
MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu 
kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet 
notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu 
Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun 
%30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek 
yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı 
notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. 
Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların 
değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen 
internet adresinde ilan edilir. 

Sınavlarda başarılı olanların atanması 
MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. 

İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre 
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Muafiyet 
MADDE 14 – (1) 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. 

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

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar ; 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde; 
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2. Özgeçmiş 
3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
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4. Lisans/Lisansüstü Diploma sureti 
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belge 
6. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü) 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu 

bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde 

yapılmayan, postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. 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. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
5. Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun 

belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön 
değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak 
kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi 
gerekmektedir. 

6. Üniversitemiz İnternet adresinde yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar Teknolojisi 
Bölümü 

Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Animasyon 

Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

2 1 SÖZ/EA MUAF

Çizgi film ve animasyon, 
grafik, görsel iletişim 
tasarımı, görsel sanatlar ve 
iletişim tasarımı, grafik 
tasarımı, reklamcılık 
bölümlerinden birinden lisans 
mezunu olmak ve belirtilen 
alanlarda veya sanat ve 
tasarım, bileşik sanatlar, 
birleşik sanatlar alanlarından 
birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

Elektrik ve Enerji 
Bölümü İklimlendirme 

ve Soğutma 
Teknolojisi Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

2 1 SAY MUAF

Makina mühendisliği lisans 
mezun olup makina 
mühendisliği lisans 
mezuniyetinden sonra makina 
mühendisliği alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI BELİRLEME SINAV İLANI 

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde 

bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 

16 ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek 

üzere gerçekleştirilecek sınav, 12 Kasım 2022 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 

yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda 

bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecektir. 

SINAVA MÜRACAAT 

Sınav müracaatları 12 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 26 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59 da 

sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 

Sınav 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de sabah ve öğleden sonra 

oturumu olacak şekilde 2 oturumda yapılacaktır.  Her oturumun süresi 60 dakikadır. Sınav yeri ve 

saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 

a) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

b) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 

ç) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

d) Bankacılık Mevzuatı, 

e) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

Yetkilendirmeler, başarılı olunan sınav konularına göre “temel alan” ve “sermaye 

piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanları itibarıyla yapılır. Temel alandan 

yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (a), (b) ve (c) bentlerinde, Yeminli 

Mali Müşavirler ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar. 
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“Sermaye piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanlarında da 
yetkilendirilmek isteyenler (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi 
tutulurlar. 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 
Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 
Sınava girenlerden; 
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 
Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 
Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 
bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 
yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. 

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 
Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde 
karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 
gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 
içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 
Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav 
konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 
adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 
taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 
yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu  
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ÖZEL ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Klinik 

Beslenme alanında almış 

olmak. 

1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Doçent 
Doçentliğini Eğitim Psikolojisi 

alanında almış olmak. 
1 

    10163/1/1-1 
—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 

Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 12.09.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.09.2022 
Sınav Tarihi : 15.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 16.09.2022 
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Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 

2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız), 

3. ALES sonuç belgesi, 

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

7. Özgeçmiş, 

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir), 

10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)  

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 

alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 

halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 

belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

NOT: 

• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış 

diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması 

gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 

sayılır. 

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 

(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 

• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması 

durumunda) 

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa 

yerleşkesine yapılacaktır. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 
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FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ÖZEL ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 
ALES YDS

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 
Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. 
2 70 - 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 
Öğr. Gör. 

Hemşirelik lisans 

mezunu olmak. 

Alanında yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Ameliyathane, yoğun 

bakım veya cerrahi 

kliniklerinde çalışmış 

olmak. 

1 70 - 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi Öğr. Gör. 

Hemşirelik lisans 

mezunu olmak. 

Alanında yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Ameliyathane, ilk ve 

acil veya yoğun bakım 

ünitelerinde çalışmış 

olmak. 

1 70 - 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 
Çevre Sağlığı Öğr. Gör. 

Hemşirelik lisans 

mezunu olmak. Halk 

Sağlığı alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 70 - 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 
Aşçılık Öğr. Gör. 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları lisans mezunu 

olmak. Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

alanında doktora 

yapıyor olmak. 

1 - - 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 
Öğr. Gör. 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar 

Mühendisliği, 

Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri 

veya Bilgisayar 

Enformatik lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. Alanında 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 70 - 



29 Ağustos 2022 – Sayı : 31938 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 
Öğr. Gör. 

Dil ve Konuşma 

Terapisi yüksek lisans 

mezunu olmak. Bir 

yükseköğretim 

kurumunda en az bir 

dönem ders vermiş 

olmak. 

1 70 50 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 
Arş. Gör. 

Dil ve Konuşma 

Terapisi, Odyoloji, 

Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları veya 

Odyoloji ve Konuşma 

Ses Bozuklukları 

alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

1 70 50 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Odyoloji Arş. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu 

olmak. Dil ve Konuşma 

Terapisi, Odyoloji, 

Odyoloji ve Konuşma 

Bozuklukları veya 

Odyoloji ve Konuşma 

Ses Bozuklukları 

alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

1 70 50 

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 
Arş. Gör. 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, 

Çeviribilim, İngiliz Dil 

Bilimi, İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı ya da 

Karşılaştırmalı Edebiyat 

alanlarından birisinde 

tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

1 70 90 

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
Arş. Gör. 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı ya 

da Karşılaştırmalı 

Edebiyat alanlarından 

birisinde tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

1 70 90 
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2022/2) 
Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek 

üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil 
puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, 
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre       
4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin 
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir, 

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, 
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j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
B-ÖZEL ŞARTLAR 
Kıdemli Çözüm Mimarı (1 Kişi)  
Genel Nitelikler: 
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl 

çalıştığını belgelemek, 
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya 

proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek, 
• REST, Web API, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
• MSSQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve fonksiyon yazma konusunda ileri 

düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
• Veri ambarı ve iş zekâsı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, 

veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
• Veri görselleştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• PowerBI, QlikView, vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde analitik 

uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Büyük ölçekli veri taşıma, ETL, ELT projelerinde aktif olarak görev almış olmak, 
• Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak, 
• Hyper-V ve VMware gibi sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve 

yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
• Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek deneyime sahip olmak, 
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık 

çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak, 

• Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
• İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Scrum ve Agile yöntemlerini bilmek, 
• Yoğun ve stresli çalışma ortamına uyum sağlayabilmek ve kritik süreçlerde hızlı 

çözümler üretebilmek. 
Tercih Sebepleri: 
• Kullanıcı sayısı 1.000.000'dan fazla olan büyük ölçekli yazılım projelerinin 

süreçlerinde görev almış olmak, 
• Layer7 API Gateway, WebMethods ESB ürünlerinden en az birini kullanmış olmak, 
• Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak. 
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Kıdemli Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)  
Genel Nitelikler: 
• En az 5 (beş) yıl yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, 
• İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak, 
• Ant Design, Material UI gibi UI kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Web uygulamaları performansı konusunda deneyim sahibi olmak, 
• Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak, 
• Webpack, Grunt vb. teknolojilerden birinde deneyim sahibi olmak, 
• UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi 

sahibi olmak, 
• Kullanıcı deneyimi ve mobil tasarım konularında bilgi sahibi olmak, 
• Erişilebilirlik, performans ve SEO konularında bilgi sahibi olmak, 
• Photoshop, Figma, Sketch vb. yazılımlar ile yapılan tasarımları başarıyla web ortamına 

aktarabiliyor olmak, 
• Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial, vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme 

yeteneğine sahip olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin hayata geçirilmesinde React yazılım 

geliştiricisi olarak aktif şekilde görev almış olmak, 
• Node.js hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Photoshop vb. tasarım uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak. 
 
Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)  
Genel Nitelikler: 
• Java ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 

3 (üç) yıl yazılım geliştiricisi olarak çalıştığını belgelemek, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,  
• Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring 

MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,  
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,  
• Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,  
• Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial, vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, 

Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,  
• JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,  
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme 

yeteneğine sahip olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
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• Sonatype nexus, Jenkins hakkında bilgi sahibi olmak,  
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi 

olmak. 
II- İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ 
İstenilen Belgeler 
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru 

Formu”, 
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu 

çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça 
onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı 
örneği) 

c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak 
değerlendirilecektir, 

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir 
belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 
süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir, 

e) Detaylı özgeçmiş belgesi, 
f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge, 
g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan 

listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 
Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.) 

h) Sahip olunan sertifikalar, 
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı. 
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim 

edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir. 
Başvuru Şekli 
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz 

olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda 
belirtilen belgelerle birlikte 29.08.2022 - 12.09.2022 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı 
Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya 
son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi 12.09.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle 
bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Adaylar tüm sınav duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. 
Ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 

yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde 
yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 
(on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
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Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavı sözlü usulü ile 04.10.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler 

Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün 

bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak 

kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 

bildirilecektir. 

IV- DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınavda adaylara başvurduğu kadro pozisyonuna uygun olarak aşağıda belirtilen 

konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır. 

1- Yazılım mühendisliği, 

2- Proje yönetimi, 

3- Programlama Dilleri (Java, Javascript, C#, C++), 

4- Web tabanlı uygulama, 

5- Yazılım mimarisi, 

6- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, 

7- İş zekâsı süreçleri, 

8- Pozisyonla ilgili diğer konular, 

9- Uygulama (Komisyon, adaylardan başvurdukları kadro pozisyonu ile ilgili soruları 

uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyecektir. Adaylar, kendilerinden 

beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri cevapların ilgili sorulardan beklenilen en 

uygun çözüme yakınlığı derecesine göre değerlendirilecektir.)  

Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir. 

SÖZLEŞME ÜCRETİ 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2022) 

tarihleri arası belirlenen brüt ücret 16.277,45.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar 

dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan 

ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyon Sayı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 

Kıdemli Çözüm Mimarı 1 4 katına kadar 

Kıdemli Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 1 3 katına kadar 

Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 2 katına kadar 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 

durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.  

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları 

süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler. 

İlan olunur. 10002/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1(bir) adet 

sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN NO POZİSYON UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

2022/4 Avukat 1 
-Hukuk Fakültesinden mezun olmak 

-Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak 

BAŞVURU ŞARTLARI 

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

olmak, 

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 

3. Başvurulan pozisyon için istenen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

4. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 

70 almış olmak, 

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

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

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

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

fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 

istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması, 

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

olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

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

Başlama Tarihi 29.08.2022, Bitiş Tarihi 12.09.2022 mesai bitimi. 

2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. 

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

tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

alınmayacaktır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

SIRA NO İSTENİLEN BELGELER AÇIKLAMA 

1 
Sözleşmeli Personel İş Başvuru 

Formu 
www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir. 

2 Mezun Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı. 

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

gerekmektedir. 

4 Avukatlık Ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı sureti 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Başvuruların incelenmesi sonucunda ilan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri 

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

puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday 

belirlenecektir. 

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

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

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

edilmesi durumunda yerine yedek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

1. İlan edilen pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl aday ile yedek adayın 

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

yapılmayacaktır. 

2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden aday 

hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması 

yaptırılacaktır. 

3. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın atama işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

4. İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adayın gerçeğe aykırı belge verdiği ya da 

beyanda bulunduğunun tespit edilmesi ve istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığının 

sonradan anlaşılması durumunda sözleşmesi yapılmış ise derhal fesih edilecek, hakkında yasal 

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

edilecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı 

Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL 

Telefon : 0212 3832260 

    10042/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


