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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ön lisans

ve lisans programlarında yürütülecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek-
okullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki eğitim, öğretim ve uygulamalara iliş-
kin hükümleri 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) AGNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
b) ANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) AKTS kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlamak üzere yapması gereken

çalışmaların tamamını kapsayan ve bu dersle kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde
etmesi için gerekli toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

d) Anadal diploma programı: Kayıtlı olunan ön lisans veya lisans diploma programını,
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e) AYBÜ: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
f) Birim: AYBÜ’ye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

bünyesinde bulunan ve öğrencinin bağlı olduğu bölüm, anabilim, anasanat dalı ya da programı,
g) Çift anadal diploma programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı sıra,

AYBÜ’de kayıtlı olunan ikinci bir diploma programını,
ğ) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet ve benzeri işlemlerde

yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
h) Değişim programı: Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarca Erasmus+, Mevlana,

Farabi ve benzeri ile Uluslararası İkili İş Birlikleri (MoU) çerçevesinde yürütülen ve öğrenci,
akademik/idari personel değişimini kapsayan programları,

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

i) İlgili kurul: AYBÜ’ye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksek-
okulu kurulunu ve/veya yönetim kurulunu,

j) Öğrenci: Ön lisans veya lisans öğrenimi için AYBÜ’ye kayıtlı öğrenciyi,
k) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
l) ÖİDB: AYBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Program: AYBÜ birimlerinde bilim ve sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına

ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt
olma şartları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir yükseköğretim derecesi kazandıran diploma
programını,

n) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
ö) Transkript: Onaylı not döküm belgesini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
r) Yönetim Kurulu: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 4- (1) AYBÜ ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile AYBÜ için-

den/dışından yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde Senatonun belirlediği esaslara göre ÖİDB tarafından yapılır. Öğrencilerin AYBÜ’ye ka-
yıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi kabul edilen
yurt içinde/dışında bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belge sahibi ol-
mak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezî sınav ile yer-
leştirme sonucu veya uluslararası öğrenci alımı kapsamında ilgili eğitim-öğretim yılında AYBÜ
birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş ol-
mak.

ç) AYBÜ’nün ilan ettiği diğer şartları sağlamış olmak.
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(2) AYBÜ’ye kayıt hakkı kazanan adaylar, Rektörlükçe ilan edilen kurallar ve takvim
çerçevesinde süresinde kayıtlarını yaptırmakla sorumludur. Kayıt işlemini süresinde yaptırma-
yanlar, AYBÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belge ve beyan ile AYBÜ’ye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıran öğrencilerin bulun-
dukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek AYBÜ’den ilişiği kesilir, varsa kendilerine
verilen diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem başlatılır. Bu
durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan ya-
rarlanamazlar.

(4) AYBÜ’ye kaydını yaptıran öğrencilere; eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunla-
rının çözümüne yardımcı olarak mezuniyete kadar rehberlik yapmak üzere, akademik yıl baş-
lamadan önce bölüm başkanlıklarının teklifi ve ilgili kurul kararıyla öğretim elemanları ara-
sından danışman atanır. Danışmanların görevlerine ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine

göre öğrencilerden bir dönem için; birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzak-
tan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Uluslararası öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim
ayırımı yapılmaksızın, her dönem için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yönetim kuru-
lunca belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili dönem başlarında akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde ödenir. Süresi içinde ücretini ödemeyenler ve mazereti yönetim kurulunca kabul edil-
meyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde yan dal veya çift anadal öğreniminin
tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması hâlinde, her bir ders için ödenecek katkı payı
veya öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını ikinci yılda okuyarak başarısız olan ve kendilerine verilen
sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, her döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz-
lar.

Öğretim dili
MADDE 6- (1) AYBÜ’nün öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Se-

natonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Öğretim dili Türkçe dışında yabancı dil olan programlarda kayıtlar, dil yeterliği bel-
gelendikten sonra yapılır.

(3) Yabancı dil/Türkçe hazırlık eğitimi, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümle-
rine göre yapılır. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile sınavlarda uygulanacak
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 7- (1) AYBÜ’de esas itibarıyla örgün eğitim yapılır. Ancak ilgili kurulların

teklifi ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda;
a) Açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitim de yapılabilir.
b) Birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ile yaz öğretimi ve benzeri programlar

açılabilir.
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Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8- (1) AYBÜ’de eğitim-öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir ve
dönemler, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar ya-
rıyıllarına ek olarak kurs, staj veya yaz okulu açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli,
ilgili kurulların teklifi üzerine Senato kararı ile düzenlenir.

(2) Bir yarıyıl 14 hafta, bir yıl 28 haftadan az olamaz. Senato gerekli gördüğü hâllerde
yarıyıl sürelerini uzatabilir, kısaltabilir veya yaz dönemi ekleyebilir.

(3) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Senato tarafından ka-
rara bağlanarak ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu
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; lisans programlarından öğrenim süresi dört yıl olanları azami yedi yıl, beş yıl olanları azami
sekiz yıl, altı yıl olanları azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler için yazılı talep etmeleri hâlinde

2547 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
Öğretim programı

MADDE 10- (1) Her bir öğretim programı; program ve ders bilgi paketinden oluşur.
Buna göre;

a) Program içeriğinde öğretim programına ilişkin; genel bilgi ve yapı, kazanılan derece,
öğrenim düzeyi, kabul-kayıt şartları, amaç, okutulacak derslerin (teori, uygulama, seminer, bi-
reysel çalışma, laboratuvar, proje, sınav, ödev ve benzeri o dersin başarıyla tamamlanabilmesi
için yapılması gereken tüm çalışmaların) yarıyıllara göre listesi, kodu, seçmeli ve zorunlu olma
durumu, yeterlilikler, mezunların mesleki profili, sınavlar, değerlendirme ile mezuniyet şartları
ve benzeri hususlar yer alır.

b) Ders içeriğinde; dersin ön şart durumu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynakları, haftalara göre işlenecek
konuları, değerlendirme sistemi, AKTS kredi tablosu ile dersin program yeterliklerine katkısı
ve benzeri hususlar yer alır.

(2) Bölüm(ler) tarafından altyapısı hazırlanan programlar ilgili kurulun teklifi, Senato-
nun uygun görüşü ve YÖK onayı ile açılır.

(3) Bir programa ilişkin adı, müfredatı, eğitim-öğretim süresi, zorunlu teorik ve/veya
uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve benzeri ilgili bölüm tarafından hazırlanan değişik-
likler, ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır ve bu değişiklikler varsa çift
anadal, yandal ve benzeri program müfredatlarına da eş zamanlı olarak uygulanır.

(4) Senato tarafından açılması onaylanmış seçmeli derslerden ilgili dönemde açılacak-
lar, bölümün önerisi ve ilgili kurulların kararı ile belirlenir. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu
programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi başka programların seç-
meli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(5) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uy-
gulama çizelgeleri, her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.
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(6) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karara bağlanması hâlinde; birinci ve ikinci
öğretim programlarındaki bir ders hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla veya sadece bu
öğretim yollarından biriyle verilebilir.

(7) Teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılan dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba
ayrılır;

a) Seçmeli ders; danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından
zorunlu dersler dışında kayıtlı olduğu bölümün öğretim programı içinden ve/veya dışından se-
çilen derstir.

b) Zorunlu ders; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün öğretim programında yer alan ve
mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derstir.

(8) Her öğrenci, programının zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Ancak öğretim
programında uygulama, staj veya işletmede mesleki eğitim dersi bulunanlarda, en fazla üç
derse kadar eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen seçmeli dersler Senato
kararı ile zorunlu ders yerine saydırılabilir.

(9) Niteliğine göre teorik ve/veya uygulamalı dersler; seminer, atölye, laboratuvar, kli-
nik çalışma, arazi uygulaması, staj, bitirme projesi, inceleme, araştırma, ödev, bireysel çalışma,
mesleki beceri uygulamaları, alan çalışması, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmalar içerebilir.

(10) En fazla üç derse kadar içeriği en az %80 uyumlu olmak ve ilkeleri Senato kararı
ile belirlenmek kaydıyla ilgili kurullarca; öğrencilere kazandırılması öngörülen mesleki bilgi,
beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi ve benzeri gerekçelerle yurt içi/dışı yükseköğretim
kurumlarından alınabilecek çevrimiçi ders önerilebilir.

(11) Birimler, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak
şartıyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunma-
dıkça sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esa-
sına dayalı olarak düzenleyebilir.

(12) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan ve öğrencinin kaydolduğu programda en az iki yarıyıl almakla yükümlü ol-
duğu derslerdir. Bu derslere, Senato kararı ile başka dersler de eklenebilir.

Çift anadal ve sertifika programları

MADDE 11- (1) Çift anadal programları ile yandal ve diğer sertifika programları; ilgili
mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenecek esaslara göre uygulanır.

Uzaktan eğitim

MADDE 12- (1) AYBÜ’de eğitim-öğretimin her düzeyinde bilgi ve iletişim teknoloji-
leri kullanılarak yapılacak, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerek-
tirmeyen eş ya da farklı zamanlı olarak yürütülebilen uzaktan eğitime ve bu kapsamda verilecek
derslerin sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara, ilgili kurulların teklifi üzerine Senato ta-
rafından karar verilir.

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 13- (1) YÖK’ün ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yük-
seköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlediği AKTS aralığı dikkate alınarak; bir dersi ba-
şarıyla tamamlayabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders,
uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri) kapsayan ve ilgili kurullarca
hesaplanmış iş yükünü temel alan AKTS kredileri Senato tarafından karara bağlanır.
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(2) Öğrenciler mezuniyet için ortak zorunlu dersler dâhil asgari; öğrenim süresi iki yıl
olan ön lisans programlarında 120, lisans programlarından öğrenim süresi dört yıl olanlarda
240, beş yıl olanlarda 300 ve altı yıl olanlarda ise 360 AKTS kredisini tamamlamak zorunda-
dır.

Ders kayıtları, ekleme ve bırakma

MADDE 14- (1) Öğrenciler öğretim programındaki ilgili dönemin ders alma ve kayıt
yenileme işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre ve akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında ÖİBS’den yapmakla ve danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payının/öğrenim ücretinin yatırılmış ol-
ması gerekir. Kayıt silinmesi hâlinde, yatırılan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydını tamamlamayan ve mazeretle-
rini beyan eden belgeler ile başvuru yapan öğrencilerin durumu, en geç devamsızlık süresi so-
nuna kadar ilgili kurullarca karara bağlanır ve ders kaydı yapılana kadar geçen süre devamsız-
lıktan sayılır.

(4) Belirlenen sürede ilgili dönem için ders kaydını yapmayan ve mazereti bulunmayan
öğrenciler o yarıyıl veya yılda; öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez
ve sınavlara giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresine sayılır.

(5) AYBÜ’de yıllık eğitim-öğretim verilen bir programa kaydolup hazırlık sınıfına yer-
leştirilen öğrencilerden güz dönemi sonunda yeterli puanı elde ederek hazırlıktan muaf olanlara
talepleri doğrultusunda, ortak zorunlu dersler ve ilgili kurulların onayı ile programın alınabi-
lecek zorunlu ve/veya seçmeli derslerine bahar döneminde ders kayıt hakkı verilebilir. Bu du-
rumda ders alınması hâlinde her bir ders için ödenecek katkı payı/öğrenim ücreti, 2547 sayılı
Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

(6) Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı
dersi/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en
alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersi/dersleri alır. Bu
hüküm mezun olabilecek durumda bulunan son sınıf öğrencileri için uygulanmaz.

(7) Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu do-
layısıyla kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak
bu durum 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami öğrenim süresinin işlemesine engel olmaz.

(8) Öğrenciler üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren, akademik takvime göre ders-
lerin başladığı haftayı takip eden iki hafta içerisinde danışmanının onayını alarak tekrarlamak
zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları dersi bırakabilir veya programlarına yeni ders
ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen sürede bu derslerden devamsız
sayılırlar. Ayrıca öğrenciler kayıt yaptırdıkları bir dersten ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren
altı hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

(9) Bir yarıyılda öğrencilerin en fazla alabileceği AKTS kredisi; o yarıyıl için belirlen-
miş toplam AKTS kredisi ile bu miktarın 1/3’ü oranında ve Senato tarafından konulan kriterlere
göre belirlenmiş AKTS kredisi toplamı kadardır. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda
mezun olabilecek durumda ise ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl
toplam AKTS kredisi üst sınırı aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok iki ders
daha almasına izin verilebilir.
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(10) Alt yarıyıllara ait AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda
ilgili yarıyılın AKTS kredisini aşmayacak şekilde ön şartsız dersleri alabilir. İlgili kurul bu du-
rumdaki öğrencilerin fazladan bir ders almasına izin verebilir.

(11) Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan hiç almadığı dersi alarak daha kısa sürede
mezun olabilmek için AGNO’nun en az 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, normal
dönem derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler.

(12) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen eş değer dersi/dersleri alırlar.

(13) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen staj-
larını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları hâlinde yapmaya hak kaza-
nırlar.

(14) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar ile ders programının çakışmasından dolayı ilgili kurullar
tarafından uygun görülen öğrenciler dışında; normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden,
ikinci öğretim öğrencileri normal öğretimden ders alamazlar.

(15) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile diğer üniversitelerden güz, bahar dönemleri ile açılan yaz okullarında ders alabilirler.
Bu şekilde her dönem için en fazla üç ders alınabilir.

(16) Lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, ders kayıtları süre-
since, ÖİDB’ye danışmanlarının teklifi, bölümünün uygun görüşü, ilgili yönetim kurulu kararı
ve ilgili dersin öğretim elemanının onayını içeren dilekçe ile başvurmaları şartıyla en fazla üç
lisansüstü derse, lisans ders yükü kapsamında kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kaydolunan ders-
lerden lisans programı yükümlülüklerine sayılmayacak olanlar dahi lisans ders yükü kapsa-
mında alınabilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü prog-
ramın ders yüküne sayılamaz.

Ön şart

MADDE 15- (1) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için alt yarı-
yıllardan belirli dersin/derslerin alınmış olması ön şartı aranılabilir. Herhangi bir dersin alına-
bilmesindeki ön şart, ilgili kurulun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

Uygulamalı eğitimler

MADDE 16- (1) AYBÜ’de verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uy-
gulamalı dersler dışında; öğrencinin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki
bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağ-
lamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla staj,
isteğe bağlı staj, işletmede mesleki eğitim ve benzeri uygulamalı eğitimler planlanabilir.

(2) Bu uygulamalı eğitimlerin niteliği ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca
belirlenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 17- (1) Öğrencilerin, daha önce devam ettikleri bir yükseköğretim progra-
mında başarılı oldukları derslerden muaf olmaları ve diğer yükseköğretim kurumundan ve/veya
uzaktan eğitim kurumundan alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğe göre değerlendi-
rilebilmesi için, AYBÜ’ye kayıt tarihinin başlamasını müteakip 10 gün içinde dekanlığa/mü-
dürlüğe ilgili birimce talep edilen belgelerle başvurmaları gerekir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 18- (1) İlk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar

edilen teorik derslerin %30’undan, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden
fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğ-
retim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan
öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından
ÖİBS’de ilan edilir.

(2) Devamsızlık haricinde bir sebepten başarısız olunup tekrar edilen derslerin teorik
kısımlarına devam etme mecburiyeti yoktur.

Bitirme çalışması
MADDE 19- (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını

gösteren bir bitirme çalışması yapması, bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile zorunlu tutulabilir. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, tes-
limi, sınavı ve değerlendirilmesi ilgili kurullarca belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar
MADDE 20- (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan

kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyete
üç ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Ortak zorunlu derslerde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu ders-
lerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınabilir.

c) Puanlamaya tabi tutulan bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve
o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan, ancak yapma-
dıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde
değerlendirilir.

ç) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimleri tarafından yazılı olarak ve/veya AYBÜ’nün
resmî internet sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci
kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi
hâlinde sınavı iptal edilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden

verilir.
b) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak şartıyla ara sınavların sayı,

kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirle-
nerek bölüm başkanlığına bildirilir ve öğrencilere derslerin başladığı ilk hafta ilan edilir. Ders
içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar
ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav yerine kullanılabilir.

c) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerek-
tirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında gös-
terilir ve ÖİDB’ye de bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl/yıl içi çalışmaları
değerlendirilerek takdir edilir.
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ç) Ders içeriğinde o dersin başarıyla tamamlanabilmesi için yapılması gereken uygula-
ma, seminer, proje ve benzeri çalışma olması hâlinde ara sınav yapılıp yapılmayacağına bölü-
mün teklifi üzerine ilgili kurul karar verir.

d) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden, mücbir sebep dışında en çok
ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

e) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili kurul
kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve ilgili birimin resmî internet

sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde en çok iki haftaya yayılarak yapılabilir.
b) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, bu Yönetmelikte belirtilen devam

şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan
edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yıl sonu
sınavına alınmaz. Bu öğrenciye DZ notu verilir.

(4) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mazeret sınavı, ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli

bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.
b) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili

yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.
c) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır.
ç) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavını kapsayacak şekilde uzun süreli mazereti bu-

lunanlara tek mazeret sınav hakkı verilir.
d) Bütünleme ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı açıl-

maz.
(5) Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yı-

lının başında muafiyet sınavları açılabilir. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belir-
lenir.

(6) Bütünleme sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve ilgili birimin resmî internet
sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl
sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavları ile ilgili uygulama esasları Senato
tarafından belirlenir.

(7) Mezuniyete üç ders sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Staj, işletmede mesleki eğitim hariç son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın

en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamla-
yan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek
olan öğrenciye, AGNO’ya katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarı-
yılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile he-
kimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.

b) Son yarıyılda/yılda FF ve FD notu almadıkları hâlde, AGNO’su 2.00’nin altına düşen
öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten sınava gi-
rebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kul-
lanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

c) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde
ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.
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Sınav programları
MADDE 21- (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimce hazırlanır

ve sınavlardan en az 10 gün önce yazılı olarak veya internet ortamında ilan edilir. Sınav günleri
ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Resmî tatiller dışındaki cu-
martesi ve pazar günlerinde sınav yapılabilir.

(2) Sınavlar ilgili birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca
yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte
sorumludur.

(3) Sınavlarda engelli öğrenciler için dekanlık/müdürlük tarafından gerekli düzenleme-
ler yapılır.

(4) Öğrenci sınav zamanlarının çakışmasından dolayı giremediği sınav için ilgili de-
kanlığa/müdürlüğe mazeret sınavı hakkı için başvurabilir ve bu öğrenciye ilgili kurul kararıyla
mazeret sınav hakkı verilebilir.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 22- (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgelerini ve sınav

belgelerini, bölüm/anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder. Dekanlık/müdürlük ayrı
bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 23- (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ÖİBS’de ilanından itibaren beş iş günü

içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelen-
mesini isteyebilir. Dekanlık/müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için
sınav kâğıdının tekrar incelenmesini sağlar.

(2) ÖİBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış ol-
duğunun belirlenmesi hâlinde, sonuç ilgili kurul kararı alınarak öğrenciye bildirilir ve ÖİBS’ye
öğretim elemanı tarafından işlenir.

Sınavlarda kopya
MADDE 24- (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği/

çektirdiği veya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve hak-
kında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders başarı notu ve ilanı
MADDE 25- (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzerlerinde
gösterdiği başarı ile yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Başarı baraj notu en az 2.00’dir. En son hesaplanan AGNO’su 2.00’nin altında olan
öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları dersleri al-
mak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde, başarılı oldukları diğer dersleri de
tekrarlayabilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dersi veren öğretim elemanı
tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ÖİBS’ye girilerek öğrencilere ilan edi-
lir.

(4) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu sınavı bitiş tarihi itibarıyla bütün derslerini almış ve
başarmış olan öğrencilerden, ANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;
3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi ya-
rıyıl/yıl sonunda ÖİBS’ye girilerek öğrenciye ilan edilir.
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(5) Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci yarıyıl/yıl içi çalışma-
larına bakılmaksızın o dersten başarısız sayılır.

Notlar

MADDE 26- (1) Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kıstaslarını yarıyıl

başında ilk derste öğrencilere ilan etmek ve bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorun-
dadır.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Başarı notu Katsayı Puanı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 0-39
DZ 0.00 0
GR 0.00 0
(4) Harfle ilan edilen başarı notlarından;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış

sayılır.
b) İlgili yarıyıl/yıl sonu itibarıyla AGNO 2.00 ve üzeri olduğunda, öğrencinin bitirdiği

yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu, aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını
belirtir.

c) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim ele-
manınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu sınavına
alınmazlar.

ç) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.

d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
e) FD, FF ve DZ notu alan öğrenciler ilgili ders(ler)i verildiği ilk yarıyılda/yılda tek-

rarlar.
f) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan geçer notlara ait derslerin muafiyeti yapı-

labilir. Bu dersler AGNO hesabına katılır. Daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurum-
larında alınan derslere ait notlar, harf notuna çevrilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 27- (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-
saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin ANO ve AGNO olmak üzere iki ortalaması elde
edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu, dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla ka-
tılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.
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(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için öncelikle, bir öğ-
rencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o
derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra
bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri top-
lamına bölünür. Bulunan değer, yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(4) AGNO, ANO’nun hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin AYBÜ’ye girişinden
itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Mazeretler
MADDE 28- (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı hâlinde,

ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin
sona ermesinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilmiş olması
gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(3) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde derslere ve sınavlara giremez. Bu
durumda girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır.

(4) Bir yarıyılda/yılda mazeretli geçen toplam süre, ilgili yarıyılın ders başlaması ve
bitmesi arasındaki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek
kalmadan, o yarıyıl için öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(5) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içinde ve
yurt dışında temsil eden öğrencilerin, izinli ve mazeretli sayılabilecekleri sürelere ilişkin oran-
ların belirlenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(6) Mazeretlerle ilgili ilave esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlişik Kesme, Mezuniyet ve Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 29- (1) İlgili kurul kararına istinaden öğrencinin aşağıdaki durumlarda AYBÜ

ile ilişiği kesilir ve bu öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edil-
mez:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde başarısızlık.
b) Kaydın sildirilmek istenmesi.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının alın-

ması.
(2) Azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile program kaydının yenilenmemesi hâlinde yönetim kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile öğ-
rencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Kendi isteği ile ayrılan öğrencinin AYBÜ’ye yeniden kaydı yapılmaz. Bu öğrenciler
tekrar AYBÜ’ye kaydolmayı isterse ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

(4) İlişik kesme hususunda ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Kayıt dondurma
MADDE 30- (1) Öğrencilerin, haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması veya öğre-

nimlerine katkıda bulunacak AYBÜ dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çık-
ması halinde, kayıt dondurma talepleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili kurul-
larca karara bağlanır.
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(2) Kayıt dondurmak için başvurular, en geç ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen
ders kayıtları süresi bitimine kadar yapılır ve en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Sağlık se-
bebiyle yapılacak kayıt dondurma taleplerinde bu hüküm uygulanmaz.

(3) Tecil hakkının kaybedilmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınma hâlinde
askerlik süresi boyunca kayıt dondurulur.

(4) Kayıt dondurulan süre, azami öğrenim süresine dâhil değildir.
Mezuniyet tarihi ve şartları
MADDE 31- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı oldukları programların tüm

yükümlülüklerini yerine getirerek mezuniyet için tamamlaması gereken asgari AKTS kredisini
başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler mezuniyete hak ka-
zanır. Bu öğrencilerin en geç sonraki eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce mezuniyet iş-
lemleri tamamlanır.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın ÖİBS’ye işlenip onaylan-
dığı tarihtir. Ancak bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi,
bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğren-
ciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

(3) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce, ön lisans diploması alarak
AYBÜ’den ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak
kazanılan yarıyılın başarılı olduğu son sınavın ÖİBS’ye işlenip onaylandığı tarihtir.

(4) Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin, o yarıyılın da katkı payını
veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

Bitirme derecesi
MADDE 32- (1) Mezuniyet törenlerinde verilecek birincilik, ikincilik ve üçüncülük

belgesi için öğrenci derecelerinin belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı ol-
dukları programların bütün şartlarını yerine getirerek öğrenimini normal süresinde veya önce-
sinde başarıyla tamamlayıp mezuniyete hak kazanan öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavı
(final notu) ile oluşan ortalamalar esas alınır.

(2) Bitirme derecelerine ilişkin akademik başarı not ortalamaları hesaplanırken sonuç-
ların aynı olması durumunda; virgülden sonra iki basamak dikkate alınarak derece belirlenir.
Bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde birincilik derecesi birden fazla kişiye verilir an-
cak ilgili mevzuat gereği tek birincinin belirlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kurul
kararı ile belirlenen ölçütlere göre sıralama yapılır.

Diplomalar ve verilme şartları
MADDE 33- (1) İlgili öğretim programının mezuniyet için öngördüğü şartları sağlayan

öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar talep etmesi hâlinde öğrenciye, diplomasını alırken

iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin

cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı an-
laşılan ve bir lisans programının en az ilk iki yılının bütün derslerini başaranlara talep etmeleri
hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak
için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Bu öğrencilerin başvurmaları
hâlinde meslek yüksekokullarına intibakları ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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(4) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan-
lara ön lisans diploması verilmez.

(5) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, kendilerine
tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri hâlinde ön lisans
diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(6) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, sertifika, kurs bitirme ve benzeri
belgelerin şekli, içeriği, teslimi ve kaybedilmesiyle ilgili yapılacak işlemler ile uluslararası eği-
tim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 34- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan AYBÜ’ye

kayıtlı engelli öğrencinin engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) AYBÜ’ye kayıtlı engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirile-
bilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav
yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hâle getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgi-
sayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

İzin ve görevlendirme
MADDE 35- (1) Öğrenciler yurt içinde/dışında bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler

ile müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına AYBÜ adına katılmak üzere görevlendiri-
lebilir.

(2) AYBÜ’den yolluk almaksızın yurt içinde/dışında görevlendirilecek öğrencilere bir
haftaya kadar ilgili bölüm başkanlığının teklifi doğrultusunda dekan/müdür, onbeş güne kadar
dekanlığın/müdürlüğün teklifi doğrultusunda Rektör izin verir.

(3) Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya görevlendirme
kapsamında yapılacak çalışmanın gerektirdiği masrafların AYBÜ ile bağlı birimlerinin bütçe-
sinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, yönetim kurulu kararı
gerekir.

(4) Öğrenciler bu görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için
izinli ve mazeretli sayılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36- (1) Öğrencilere her türlü bilgilendirme web sayfası ve/veya ÖİBS’den

yapılır.
(2) Mevzuat gereği yapılması gereken tebligatlar, öğrencinin AYBÜ’ye kayıt sırasında

bildirdiği kişisel e-posta ve ikamet ile kurumsal e-posta adresleri üzerinden yapılır.
(3) AYBÜ’ye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştir-

dikleri hâlde bunu ÖİBS’ye bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin,
AYBÜ’deki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat yapılmış sayılır.

(4) Öğrenciler, AYBÜ’nün resmî internet sitesinde ilgili birimler tarafından yapılan ya-
zılı, görsel ve işitsel duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Disiplin işleri
MADDE 37- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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Yatay ve dikey geçişler
MADDE 38- (1) AYBÜ’de yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato ta-

rafından belirlenen esaslar kapsamında yapılır. Yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin ders mua-
fiyeti ve intibak işlemleri ilgili kurullar tarafından gerçekleştirilir.

(2) Dikey geçişle AYBÜ lisans programlarına yerleşen öğrenciler hakkında ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanarak bu öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri ilgili kurul ka-
rarına göre gerçekleştirilir.

Özel öğrencilik
MADDE 39- (1) Yurt içinde/dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla eğitimine
AYBÜ’de özel öğrenci olarak devam etmek isteyen öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün
uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli şartları yerine getirerek AYBÜ’de özel
öğrenci statüsünde ders alabilir. Bu öğrencilere, AYBÜ’nün ilgili mevzuat hükümleri uygulanır
ve kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

(2) AYBÜ’de kayıtlı olup diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenim görmek is-
teyen öğrenciler için de işlemlerde aynı usul izlenir.

Yurt içi/dışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 40- (1) AYBÜ yurt içindeki/dışındaki bir üniversite ve/veya kuruluş ile iş-

birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim
ve öğretim programları yürütebilir. Ortak programların uygulama esasları ilgili anlaşmada be-
lirtilir.

(2) Değişim programları çerçevesinde öğrenciler en fazla iki yarıyıl yurt içindeki/dı-
şındaki üniversitelere gönderilebilir, ilave süre talepleri ilgili kurulların teklifi doğrultusunda
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıtları, ilgili dönemlerde AYBÜ’de
devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin değişim programı kapsamında
devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetler danışmanlarının nezaretinde belirle-
nir, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) AYBÜ öğrencilerinin değişim programları kapsamında intibakı yapılan derslerden
alıp başarılı oldukları AKTS kredileri ile notları, bu Yönetmeliğe göre ilgili kurul tarafından
değerlendirilir ve bölüm derslerinin karşılığı olarak transkripte eklenir.

(4) Değişim programları kapsamında mübadil üniversiteden gelen öğrenciler için de
AYBÜ’de öğrenim gördükleri sürede bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42- (1) 1/6/2014 tarihli ve 29017 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.

28 Kasım 2022 – Sayı : 32027                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan “Dönem notu” ibaresi “Dönem geçme notu” şeklinde, “staj”
ibaresi “uygulamalı eğitim” şeklinde ve (j) bendinde yer alan “Stajlar” ibaresi “Uygulamalı
eğitimler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve
(d) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı ve/veya devamsızlık nedeniyle ba-
şarısız olduğu uygulamalı eğitim sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencile-
rine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm uygulamalı eğitimler için iki ek
uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir. Bu uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması
için başarması gereken uygulamalı eğitim sayısını, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine
getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı uygulamalı eğitim
tekrarları sonunda bir uygulamalı eğitimden başarısız olan son sınıf öğrencilerine sınırsız uy-
gulamalı eğitim hakkı verilir.

ç) Uygulamalı eğitim tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam
uygulamalı eğitim sayısı, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı
eğitimler de dâhil olmak üzere en çok beş olan son sınıf öğrencilerine üç ek uygulamalı eğitim
tekrarı hakkı verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek uygulamalı eğitim hakkını kullanmadan, mezun
olması için başarması gereken toplam uygulamalı eğitim sayısı, programına hiç almadığı ve
devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı eğitimler de dâhil olmak üzere en fazla beş
olan son sınıf öğrencilerine, dört ek uygulamalı eğitim tekrarı hakkı verilir.”

“(3) Sınırsız uygulamalı eğitim hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle
kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği uygulamalı eğitim
başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, uygulamalı eğitim
tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak uygulamalı eğitimlere, üst üste
veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız uygulamalı
eğitim tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “staj” ibareleri “uygulamalı eğitim” şeklinde, “stajı” ibaresi “uygulamalı eğitimi” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci değişik alanlarda açılan seçmeli dersler arasından, müfredata göre her dö-
nem için belirlenmiş sayıda dersi seçmek zorundadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin
%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o uygulamalı eğitim sınavına

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2022 – Sayı : 32027



ve o uygulamalı eğitimin bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Dönem IV ve V uygu-
lamalı eğitimlerinde uygulamalı eğitim süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o uygulamalı eğitim sınavına ve o uygulamalı eğiti-
min bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(5) Dönem VI intörnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin
%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 notu alır. Dönem VI in-
törnlük uygulamalı eğitimlerinde her bir uygulamalı eğitim süresinin %20’sinden fazlasına de-
vam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci E notu alır.

(6) Dönem IV ve V uygulamalı eğitimleri ile intörnlük uygulamalı eğitimlerinde de-
vamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim da-
lının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır.
Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin hiçbir
sınavına alınmaz ve F1 notu alır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A1 4,00
85-89 A2 3,50
80-84 B1 3,25
75-79 B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2 2,25
55-59 C3 2,00
50-54 D 1,75
0-49 F3 0
b) Harf notlarından;
1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
3) F3: Sınav değerlendirmesi %49-0 arasında,
4) E: Mazeretli geçmez,
olarak tanımlanır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem sonu notunun en

az D ve dönem geçme notunun en az C2 olması gerekir.
(2) Ders kurulları final sınav notu F2 veya dönem sonu notu F3 ya da dönem geçme

notu D veya C3 olan öğrenci bütünleme sınavına alınır. Ders kurulları final sınavı notu her yıl
Fakülte Kurulunca belirlenen ders kurulları final notunun ağırlığı oranında dönem sonu notunun
hesaplanmasına katılır. Ders kurulları bütünleme sınav notu ile hesaplanan dönem sonu notunun
D veya C3 olması ve hesaplanan dönem sonu notunun %40’ı ile dönem içi notunun %60’ının
toplanması ile elde edilen dönem geçme notunun en az C2 olması halinde öğrenci o dönemi
başarıyla tamamlamış kabul edilir ve bir sonraki döneme geçmeye hak kazanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “F4” ibaresi “F3” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “Stajların” iba-
resi “Uygulamalı eğitimlerin” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Stajlarda” ibaresi “Uy-
gulamalı eğitimlerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Uygulamalı eğitim sınavı”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem IV ve V’te her uygulamalı eğitimin sonunda o uygulamalı eğitim içeriğini
kapsayan uygulamalı eğitim sınavı yapılır. Uygulamalı eğitim sınavı yazılı, sözlü ya da hem
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin uygulamalı eği-
tim süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Uygulamalı eğitim sınavından öğren-
cinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim sınavı notunun en az C2 notu olması zorun-
ludur. Uygulamalı eğitim sınavı ve uygulamalı eğitim bütünleme sınavları için ayrıca mazeret
sınavı açılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Uygulamalı eğitim bütünleme sınavı ve uygulamalı eğitimlerin tekrarı
MADDE 22- (1) Dönem IV ve V’teki uygulamalı eğitimlerin bir veya daha fazlasından

başarılı olamayan öğrenci bu uygulamalı eğitimlerin bütünleme sınavlarına o dönemin son uy-
gulamalı eğitiminin bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra alınır. Uygulamalı eğitim bü-
tünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için uygulamalı eğitim bütünleme sınav
notunun en az C2 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan
öğrenciye, bu uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimleri bir sonraki ders yılında tekrarlama
hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı uygulamalı eğitimin bitiminden
en erken 15, en geç 21 gün sonra kaldığı uygulamalı eğitim veya uygulamalı eğitimlerin bü-
tünleme sınavlarına alınır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “C1”
ibaresi “C2” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “staj”
ibaresi “uygulamalı eğitim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stajları”
ibaresi “uygulamalı eğitimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “F4” ibaresi “F3” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Çoktan seçmeli sınavlarda sınav değerlendirilirken her bir yanlış cevap, bir doğru
cevabı ¼ puan eksiltir.

f) Sınav sorularında maddi hata tespit edilmesi halinde iptal edilen sorular değerlen-
dirme dışı bırakılır ve geriye kalan sorular üzerinden değerlendirme yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şeref ve yüksek şeref öğrencisi
MADDE 28- (1) Tıp eğitimini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp

mezun olmaya hak kazanan ve genel akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında
olanlar şeref öğrencisi; 3,50 ve üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu du-
rum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSLAM MİMARİSİ VE SANATLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İMSAM): Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam Mimarisi örneklerini temsil eden yapılardaki süsleme ve zanaatları incelemek.

b) Özgün uygulama örneklerinin ortaya koyulması için mimari eserler üzerinde görülen

sanatlar ve teknikler ile ilgili araştırma faaliyetlerini yürütmek ve özgün sanatsal çalışmalar

yapılmasını sağlamak.

c) Oymacılık, Osmanlı varağı kündekari-marküteri, kalem işi, hat sanatları üzerine ilgili

alanlarda akademisyenler ve zanaatkarlar ile ustaların becerilerini yeni nesillere aktarmalarını

sağlamak.

ç) Akademik, kültürel ve sanatsal çıktılara ulaşmak, bilimsel araştırma, yayın ve çalış-

malar yapmak.
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d) Araştırma alanlarında Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına destek vermek.

e) Bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları, özel sektör

ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içinde geleneksel tekniklerin uygulama alanlarını oluşturmak, alanda uz-

man sanatçılar ve zanaatkarlar ile Üniversite içinden veya dışından uzmanlaşmaya istekli ki-

şileri bir araya getirmek.

b) İslam Mimarisi ve sanatları alanlarında Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak

akademik çalışmalarla alandaki literatüre katkı sağlamayı teşvik etmek.

c) Alanda yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürüten paydaş enstitü, merkez, sivil

toplum kuruluşu ve kamu kuruluşları ile uygulama veya akademik araştırma alanlarında iş bir-

liği yapmak.

ç) Uygulama ve araştırma alanlarını destekleyecek eski dillerin öğretilmesini teşvik et-

mek.

d) Alanla ilişkili konularda ulusal veya uluslararası sergi, kongre, konferans, kurs, se-

miner, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

e) Özgün uygulama alanında üretilen eserlerin bulunduğu; dergi, broşür, sosyal medya

içerikleri, internet sayfası, kitap gibi basılı veya dijital kataloglar ile basılı veya dijital arşiv

oluşturmak.

f) Alanla ilgili lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniversitenin birimleri ile iş birliği

yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanlarında elde edilen çıktıların Üniversite ve sivil toplum ku-

rumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak.

ğ) Referans olabilecek ilgili sanat dallarında yerli ve yabancı kaynaklar, uygulama ve

sergileme malzemeleri teminine katkıda bulunmak.

h) Üniversiteye yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlen-

mesine katkıda bulunmak, yeni çıkan yayınları takip ve temine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli, aylıklı

ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-

dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama

süresi altı ayı geçtiği takdirde aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.
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(2) Müdür; Merkezin araştırma ve uygulama kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-

masından, geliştirilmesinden, üretim, öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin dü-

zenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna, Danışma Kuruluna, diğer birim ve çalışma

gruplarına başkanlık etmek.

b) Üniversitenin ve Merkezin yararına olacak her türlü faaliyeti Rektörlük onayı ile

gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek Merkezin faaliyet alanları ve amaçlarına uygun araştırmalar yürütülmesi ve bunlara ulusal

ve uluslararası zeminde akademik destek sağlanması için girişimlerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin araştırma ve çalışma ekipleri kurmak, Merkez bün-

yesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak plan-

lamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevi yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını, ödenek

ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayın-

da hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

idari ilişkilerini yürütmek.

(4) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet

eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Mer-

kezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde

görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-

lendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için

görevlendirilir. Süresi biten üye Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden

ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler gö-

revlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değer-

lendirmek.
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c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Müdür tarafından önerilen, Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma grupla-

rında görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik per-

sonelin değerlendirmesini yaparak Rektörün onayına sunmak, bu konudaki ileriye dönük plan-

lamayı Rektörlüğe sunmak üzere belirlemek.

d) Merkezin yapacağı kısa ve uzun vadeli bilimsel ve kültürel faaliyet ve sergileme

programlarını tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu

kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yap-

mak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler ve çalışma grupları

MADDE 11- (1) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaç-

ları doğrultusunda faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesine yönelik görev yapacak alt bi-

rimler ve çalışma grupları oluşturulabilir. Üniversite bünyesindeki tam zamanlı ve yarı zamanlı

statüdeki öğretim elemanları, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü öğren-

cileri ve ilgili proje kapsamında çalışmak için başvuran ulusal ve uluslararası araştırmacı aka-

demisyenler de alt birimler ve çalışma gruplarında görev alabilirler. Alt birimler ve çalışma

gruplarının görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı

Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2022 – Sayı : 32027



28 Kasım 2022 – Sayı : 32027 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Babaeski 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi : 08.12.2022 // 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 Dumanlı 
İb. Dikili 

Ağaç 
53 830 10609 4.594,285 996 137.277,00 

Toplam: 10609 4594,285 - 137.277,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik İhale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinde temin edilmelidir. (İhale No: 7326) 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR48000100007211 
5994785001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 
ERDOĞAN / Dahili: 2712 

    14662/2-1 
—— • —— 

İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALİ FUEL OİL TANKLARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
HİZMET ALIM İŞİ KAPSAMINDA KULLANILACAK SAC MALZEME TEMİNİ İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’ den: 
1. İKN NO: 2022/1287122 
2. İstanbul Doğalgaz Santrali Fuel Oil Tanklarının Dönüştürülmesi Hizmet Alım İşi" 

kapsamında Kullanılacak Sac Malzeme Temini İşi ihalesi yapılacaktır. 
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 05 Aralık 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

    14705/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d 
maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını 
sağlamaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru başlama tarihi 28 Kasım 2022 Sınav giriş tarih ve saati 19 Aralık 2022 /10.00 

Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 Sonuç açıklama tarihi 22 Aralık 2022 

Ön değerlendirme tarihi 14 Aralık 2022 
Sonuçların ilan edileceği 
adres 

www.btu.edu.tr 

 

İLAN 

NO 

FAKÜLTE / 

BÖLÜM / 

ABD ADI 

KADRO 

UNVANI 
KD 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ADET ÖZEL ŞARTLAR 

B22-

04/01 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

İngilizce 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SÖZ 1 

Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden lisans derecesine 

sahip olmak. Üniversitelerin Mütercim ve Tercümanlık 

(İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından 

(İngilizce) en az 90 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

B22-

04/02 

Denizcilik 

Gemi İnşaatı 

ve Gemi Mak. 

Mühendisliği 

Gemi İnşaatı 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya 

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 

Lisans mezunu olmak. Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek 

Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 

B22-

04/03 

Yabancı diller 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yabancı Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(D) 

5 SÖZ 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz  

Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce) ve İngilizce Mütercim 

ve Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden lisans 

mezunu olmak. Bu programların herhangi birinden tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından 

(İngilizce) en az 90 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 
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İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru dilekçesi (https://www.btu.edu.tr) 
adresinde mevcuttur 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf 

3. YÖK formatlı özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil 
veya muafiyet belgesi 

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi ( KPDS, 
ÜDS veya muadili ) 

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen 
çalışan veya çalışmış olan) 

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak 
imzalı tasdikli/okunaklı karekodlu) 

8. Tezli Yüksek Lisans /Doktora öğrenci belgesi 
(Araştırma Görevlisi için) 

9. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi 
(Öğretim Görevlisi için) 

 

BAŞVURU NOTLARI: 
1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen 
şartları sağlamaları gerekir. 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-Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime 
ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan 
müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-Başvurular ilana çıkılan kadroların bulunduğu Fakülteye/Yüksekokula yapılacaktır. 
Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte 
yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” 
yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 

6-e-Devletten alınan okunaklı karekodlu diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda 
kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek 
zorundadır. 

7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, 
gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8-Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç 
açıklama tarihinde duyurulacaktır. 

9-Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı 
anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince 
sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

10-Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden 
ulaşılabilir. 

İlan olunur. 14678/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 
sözleşmeli personel 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) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle bir (1) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1- BAŞVURU TAKVİMİ 
1.1. Başvuru Takvimi 

Başvuru başlangıç tarihi 28 Kasım 2022 

Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi 15 Aralık 2022 

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.btu.edu.tr 

Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi 23 Aralık 2022 

Açıklama 
Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru 
takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Gerektiğinde ilanı iptal edebilir. 

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ 
- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-

mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi 
tutulamayacaktır. 

2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN POZİSYON ADET MEZUNİYET 
ÇALIŞTIRALACAĞI 

BİRİM 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ  

ve YILI 

ÖZEL ŞARTLAR 

2022/1 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

1 Ön lisans 
İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

KPSS 

(P93) 

2022 

-Önlisans mezunu olmak, 

-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak, 

-SRC2 belgesine sahip olmak, 

-Psikoteknik belgesine sahip olmak, 

-Belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl olmak 

üzere servis taşımacılığı deneyimine sahip olmak, 

-MEB onaylı Okul Servis Araç Sürücüleri 

Eğitimi belgesi veya Sertifikasına sahip olmak, 

- MEB onaylı bilgisayar kullanımı eğitimi 

belgesi veya sertifikasına sahip olmak 

-Askerliğini yapmış olmak, 

-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 

yaşını doldurmamış olmak, 

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak, 

-Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak, 

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek 

sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir 

sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu 

ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma 

durumunda istenecektir.) 
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3- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 
3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler; 
- Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire 

Başkanlığınca verilecektir) 
- 2022 KPSS sonuç belgesi, 
- 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
- Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilan tarihinden önce alınmış olmak 

kaydıyla ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti, 
- Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 
- Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir. 
- Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti. (ıslak imzalı onaylı) 
- SRC2 belgesi ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti. 
4- GENEL ŞARTLAR 
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak zorunludur. 
4.2. 2022 KPSS P93 puanına sahip olmak. 
4.3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı 

Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

4.4. Adayların  herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  
aylığı almamaları gerekmektedir. 

4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması 
gerekmektedir. 

4.6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
5.1.Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan  edilecektir. Kazanan  adaylar,  sonuçlarının  
ilan edilmesinden itibaren 23 Aralık 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde 
belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı 
sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
5.3.  KPSS'de  yüksek  puan  almak, ilanda  yer  alan  sözleşmeli  pozisyona yerleştirmede  

tek başına  hak kazandırmaz. 
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce 
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web 
sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 14679/1-1 
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 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 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

İş Tanımı 
Alınacak Kişi 

Sayısı 
Çalışma Süresi Ücret 

Donanım ve Ağ Destek 

Sorumlusu 
1 Tam zamanlı 

Aylık brüt sözleşme  

ücret tavanının 2 katı 

1. Genel Başvuru Şartları 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve 

haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri 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, 

ç) 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 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(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), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 

ğ) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 
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2. Özel Başvuru Şartları 

a) Windows/Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, yapılandırma, yönetim, 

başarım artırma, sorun çözme ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

b) LAN, WAN, kablolu/kablosuz ağ sistemleri ile veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi 

sahibi olmak, 

c) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi sahibi olmak, 

ç) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, VMware sanallaştırma 

sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Windows/Linux tabanlı istemci/sunucu işletim sistemleri kurulumu, güvenliği, 

performans analizi, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

e) Microsoft Exchange, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File 

Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu 

ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme 

hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

f) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme 

Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak, 

g) Yedekleme ve çoğaltma konularında ve uygulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve 

prosedürlerin uygulanmasını sağlamak, 

h) Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

ı) Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler 

almak, tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde yurtdışı kaynaklarla irtibata geçip çözümler üretmek. 

3. İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu (Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet 

sayfasından indirilebilecektir; kullanılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır), 

b) Detaylı özgeçmiş, 

c) Lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti) veya mezuniyet belgesi (e-Devlet 

sisteminden alınan doğrulama kodlu mezuniyet belgesi veya üniversiteden alınan mezuniyet 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti), 

ç) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi                    

(e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu diploma denklik belgesi veya Yükseköğretim 

Kurulundan alınan diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti), 

d) KPSS Sonuç Belgesi (geçerli belge sunulmalı ve P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) 

puan alınmış olmalıdır; belge ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilir), 

e) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı göstermelidir; belge ibraz 

etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) kabul edilir), 
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f) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü belgesi (mesleki tecrübe sürelerinde lisans 

mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır ve başvuru tarih itibari ile mesleki tecrübe 

süresinin doldurulmuş olması gerekir), 

g) Adli Sicil Belgesi (son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya           

e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu belge), 

ğ) Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını, ertelediğini 

veya muaf olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya e-Devlet sisteminden 

alınan doğrulama kodlu belge), 

h) Güncel bilgisayar programlama dillerinden en az ikisinin bildiğini gösteren belgeler 

(transkript, sertifika, vb.), 

ı) Özel şartlar bölümünde istenilenlerin karşılandığını gösterir belgeler. 

4. Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli 

a) Başvuru Tarihi: Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

yapılacaktır. 

b) Başvuru Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Çırağan Caddesi 

No: 36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul 

c) Adayların başvuru için istenilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru 

tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir. 

d) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Başvuruların Ön Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması 

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 

pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır. 

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon 

sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır. 

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla 

adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

ç) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 20/12/2022 tarihinde Galatasaray 

Üniversitesi internet sitesinde (www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek 

olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

6. Sınav Tarihi, Yeri ve Şekli 

a) Sınav Tarihi: Sınav 22/12/2022 tarihinde yazılı (10:00-12:00) ve sözlü (14:00-18:00) 

olacak şekilde iki ayrı oturumda yapılacaktır. 

b) Sınav Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy, 34349 

Beşiktaş/İstanbul adresi ve A blokta bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 
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c) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

ç) Yazılı ve sözlü sınav konuları yukarıdaki genel başvuru şartları (d), (e), (f), (g) ve (ğ) 

bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır. 

7. Sınavın Değerlendirilmesi ve Nihai Sonucun Açıklanması 

a) Sınavın yazılı ve sözlü oturumlarının her biri 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

b) Sınav notu, yazılı ve sözlü oturum puanlarının eşit ağırlıklı ortalaması hesaplanarak 

belirlenecektir. Sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar sınavda başarılı sayılacaktır. 

c) En yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan 

edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilecektir. 

ç) Nihai sınav sonucu 23/12/2022 tarihinde Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde 

(www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya 

tebligat yapılmayacaktır. 

8. Sözleşme İmzalanması ve İşe Başlama 

a) Adaylar, nihai sınav sonuç tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde ilan 

edilecek belgelerle Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda 

bulunurlar. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olan adaylar tebligat 

tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere davet edilirler. Sözleşme 

imzalayan adayların sözleşmede belirlenen tarihte işe başlaması gereklidir. 

b) Belirlenen süreler içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini 

bildirmeyerek zamanında başvuruda bulunmayan, sözleşme imzalamayan veya işe başlamayan 

adaylar haklarından feragat etmiş sayılırlar. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar 

uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz bulunan 

adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli 

olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme 

feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

9. Sözleşmenin Süresi ve Ücret 

a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

    14746/1-1 
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Güney Marmara Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, 
Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. 
Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve 
“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde 
(Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye 
gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, 
değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim 
becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki 
ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma 
ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) Uzman Personel alımı 
yapılacaktır. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını 
Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, 
Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır. 

Tablo 1: Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri 

SINAV BAŞVURU TARİHİ 19-30 Aralık 2022 

SINAVA BAŞVURU YERİ https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV 

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 06 Ocak 2023 

SINAV YERİ 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No: 36/1 

Karesi/BALIKESİR 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULACAĞI 

ADRES 

www.gmka.gov.tr 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

*Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış 
olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir. 

Tablo 2: Uzman Personel İçin Alınması Planlanan Bölümler 

Bölüm 
İstihdam Edilecek 

Uzman Sayısı 
Mülakata Çağrılacak 
Aday Sayısı (Azami) 

Kimya Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 
Elektronik Haberleşme Mühendisliği 

1 5 

1. UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 
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d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
f) Akıl hastalığı veya sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum 

olmamak. 
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az     
1 yıl ertelenmiş olmalıdır.) 

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1.  Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar 
a) Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik - Elektronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği dallarından veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan 
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini 
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,1 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2021 veya 2022 yıllarında 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-3’de 
belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

Tablo 3: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu 

Alan 
KPSS 

Puan Türü Taban Puanı 
Kimya Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 
Elektronik Haberleşme Mühendisliği 

KPSS P1, P2, P3 80 

d) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın başvuracak adaylar için, kamu kesimi veya özel 
kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi 
itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak, 

• Planlama, programlama, 
• Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 
• Strateji geliştirme, strateji yönetimi, 
• İzleme ve değerlendirme, 
• Tanıtım, danışmanlık, 
• Şehircilik ve çevre, 
• Araştırma-geliştirme, 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
• Finansman, 
• İnsan kaynakları yönetimi, 
• Uluslararası ticaret. 

                                                           
1YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı 
olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 
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2.2.  Uzman Personel Başvurusu İçin Tercih Sebepleri 
a) Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası 

süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek. 
b) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel 

kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve 
uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu 
belgelendirebilmek. 

c) Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları 
alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım 
koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım 
tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek. 

d) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi 
olmak ve bunu belgelendirebilmek. 

e) Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, 
ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu 
belgelendirebilmek. 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, 
kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak. 

g) Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak. 
h) İkinci bir yabancı dil biliyor olmak ve bu durumu belgelemek. 
Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları ve varsa 2.2. 

başlığı altında belirtilen tercih sebeplerinde yer alan şartları sağladıklarını belgelemek zorundadır. 
Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanacak ve her branş için sözlü 
mülakata davet edilecek toplam aday sayısının yarısı tecrübe ile başvuran adaylardan, diğer yarısı 
ise KPSS ile başvuran adaylardan çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. 

Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri 
(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.) 

Tablo 4: Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri 

Uzman Personel 
Puanlamadaki 
Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 
40 

Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla) * 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 4 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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3. BAŞVURU 
Başvurular, 19 Aralık 2022 tarihinden başlayarak 30 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'a kadar 

e-Devlet Kapısı üzerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet 
adresinden yapılacaktır. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu 
şekildedir: 

 
Belge 

Uzman 
Personel 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin 
hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet 
başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan 
“Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve 
“Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir 
doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.) 

✓ 

3 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar 
için, SGK Hizmet Dökümüne (barkodlu) ek olarak tecrübelerine ilişkin, 
hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet 
dökümü ve ilgili iş yerlerinden alınmış onaylı yazılar 

✓ 

4 
ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil 
Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 
harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.) 

✓ 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ 

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak 
talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. 

4. SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ 
Uzman Personel için başvuruda bulunan adayların başvurularının sıralaması, KPSS puanı, 

YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer alan 
“Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri” doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması 
listesinden, belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü sınava davet 
edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı, son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma 
sınavına davet edilecektir. 
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Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha 
sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme 
yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri 
feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunacaktır. 

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü 
durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Sınav başvurularına ilişkin itirazlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 
ilanından itibaren 5 gün içinde Ajansa yapılabilir. Bu itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

5. SINAVA GİRİŞ YERİ VE TARİHİ 
Sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 06 Ocak 2023 tarihinden 

itibaren www.gmka.gov.tr, www.balikesir.gov.tr, www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından 
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 
isimlerinin ilan edilmesinden sonra yukarıda zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır. 

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında 
(Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No: 36/1 Karesi/BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü 
sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi 
gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır 
bulunacaklardır. 

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI 
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri (Genel Sekreterin 

başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu), 
adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve 
bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme 
gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi 
niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu 
bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister. 

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların 
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. 
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
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Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

8. SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA 
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde (www.gmka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile 
birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 
için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

9. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna 
göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim 
Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 
sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

ÖNEMLİ UYARILAR: 
1- Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı KHK’nın ek 11. 

maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak 
intibak yapılacak olan) Adalet Bakanlığı uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecektir. 

2- Ajans’ın, personel ile imzalayacağı belirsiz süreli iş sözleşmesinde ajansta en az 3 (üç) 
yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen personel için 
kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl 
içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel 
için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart 
personelden tahsil edilecektir.) 

    14706/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 

puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 

arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 

sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 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 kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 

sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 

4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde 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 belgelemeleri. 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 

i. NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 

ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış 

olmak, 
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iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak, 

iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak, 

v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak, 

vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 

ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 

x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak, 

xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak 

Tercihen; 

i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak, 

ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak, 

iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 

i. NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 

ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış 

olmak, 

iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak, 

iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak, 

v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak, 

vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 

ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 

x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak, 

xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 

Tercihen; 

i. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip 

olmak, 

ii. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak, 

iii. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak, 

iv. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak, 

v. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak. 

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Başvurular, 28/11/2022 – 12/12/2022 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 

fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 12/12/2022 
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tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 

olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 

başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1) İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 

b) Özgeçmiş 

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin 

puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.) 

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 

j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 

katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 28/11/2022 

Başvuru Bitiş Tarihi: 12/12/2022 

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL 

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 

halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 

yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 

13/12/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

1. Proje Yönetimi 

2. Yazılım Mühendisliği 

3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi 

4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL) 

5. Yazılım mimarisi 

6. Bilgisayar Ağları 

7. Bilgi Güvenliği 

8. İşletim Sistemleri 

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 

10. Bilgisayar Donanımı 

11. Web Programlama ve teknolojileri 

12. Modelleme ve Simülasyon 

13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 

İş Tanımı  Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 

Yazılım Geliştirme Uzmanı  1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler 

Yazılı sınav, 20/12/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 

tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde 

https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

V- DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 

başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 

İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII- ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 14543/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet 

Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair 
Esaslar” kapsamında, Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda 
belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI LİSTESİ 

İLİ 

SANATKÂR 
MEMUR 

UZMAN MEMUR 

Stajyer 
Sanatçı 

Sahne 
Amiri 

Kondüvit  Suflör 
Sahne 
Işıkçısı

Sahne 
Terzisi

Sahne 
Makinisti

TOPLAM 

KAYSERİ  15  1  1  1  2 1 2 23

A-GENEL ŞARTLAR: 
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 

4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
2. Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, 
lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden 
mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini 
başvurularına eklemeleri gerekmektedir. 

3. Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının 
bulunmaması gerekmektedir. 

4. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması 
gerekmektedir. 

B-ÖZEL ŞARTLAR: 
STAJYER SANATÇI 
a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden 

mezun olmak, 
b) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak. 
SAHNE AMİRİ 
a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya 

Tiyatro Bölümünden mezun olmak, 
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak. 
KONDÜVİT 
a) Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses 

Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip 
mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak, 

b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak, 
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü 

açısından başarılı olmak. 
SUFLÖR-SUFLÖZ 
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
b) MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalardan en az birisine 

sahip olmak, 
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
d) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak. 
SAHNE IŞIKÇISI 
a) Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek 

yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak, 
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b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak, 
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak. 
SAHNE MAKİNİSTİ 
a) Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama 

Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından 
herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon 
Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş 
alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak, 

b) Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk 
körlüğü vs.),  

c) Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak, 
e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
f) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak. 
SAHNE TERZİSİ  
a) Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, 

Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul 
mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren 
konumunda) olmak, 

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak, 
c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak. 
C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 
Adayların başvurularını, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir. 
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ 
adresinden yapılabilecektir. 

Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek 
zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır. 

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya 
hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek 
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” 
sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. 
Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 
işleme alınmayacaktır. 

Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra 
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
1. 1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş. 
2. 2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen 

öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis 
ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar. 

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan 
adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) 
internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2022 – Sayı : 32027 

 

2. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 
olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara 
yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu 
sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter çekiliş 
sonuçları İdarenin (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacak olup, adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

F- SINAV YERİ: 
Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde 

bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır. 
G- SINAV TARİHİ VE SAATİ: 
Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine 

gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde 
hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan 
sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan 
“Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü 
belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 

H- SINAV ŞEKLİ: 
1. Stajyer Sanatçı sınavı uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacak olup, adaylar 

kendilerinin seçtikleri iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını 
gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.  

2. Sahne Amiri, Suflör-Suflöz sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır. 
3. Kondüvit, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti ve Sahne Işıkçısı sınavları uygulamalı ve 

mülakat şeklinde yapılacaktır. 
I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 
Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden 

hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak 
adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı 
sayılacaktır. 

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil 
adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı 
sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek adaylara ilişkin listenin geçerliliği, sınavın açıklandığı 
tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir 
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 
Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer 

Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 
bunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ: 
İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe 

dilekçe ile bizzat veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz 
sayılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz 
dilekçelerinde belirttikleri adreslerine gönderilecektir. 

İlanen duyurulur. 
 14334/1-1 
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Mevlana Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), TR52 Konya-Karaman Bölgesinde faaliyet 

göstermekte olup, Ajans merkezi Konya ilidir. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacak yarışma sınavı ile 

Ajansımızda “1 (bir) Uzman Personel” istihdam edilecektir. 

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi 

BAŞVURU TARİHLERİ 19.12.2022 -30.12.2022 

SÖZLÜ SINAVA 

KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 
06.01.2023 

SÖZLÜ SINAV TARİHİ Daha sonra duyurulacaktır. 

SINAV BAŞVURU ADRESİ 

Adaylar, ilana Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 

başvurabileceklerdir. 

SINAV YERİ 

Mevlana Kalkınma Ajansı 

Konevi Mahallesi Ferit Paşa Caddesi No:18  Meram/KONYA 

Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91 

E-Posta: bilgi@mevka.org.tr  

İLAN ve SINAV SONUÇLARI 

DUYURU ADRESİ 

www.mevka.org.tr  

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  

1. İŞE ALINMADA GENEL ŞARTLAR 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

2. UZMAN PERSONEL  

2.1. Uzman Personel Adayı İçin Aranan Asgari Şartlar (1 Kişi) 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk 

fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 2’de belirtilen bölümden lisans düzeyinde mezun 

olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan 

son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan 

mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2’de belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 

puan almış olmak, 
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c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen 

puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,(YÖK DİL puanı 

kabul edilmemektedir.) 

Tablo 2: Başvuru İçin Gerekli Bölüm, Puan Türleri ve Taban Puanlar 

Bölüm 
Alınacak 

Uzman Sayısı 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
YDS / e-YDS 

Taban Puanı KPSS Puan Türü 
KPSS Taban 

Puanı 

Hukuk 1 P4, P5, P6, P7 80 70 

2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 

d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, 

e) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek, 

f) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 

Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. 

2.3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar 

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlikleri tablosundan, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre 

değerlendirilecektir. 

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde 

İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında 

yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. 

Tablo 2’de yer alan bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk 

bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi 

için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik 

Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer 

Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet 

Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı 

yüklemeleri gerekmektedir. 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Başvurular, 19.12.2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 30.12.2022 

tarihinde saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 

yapılacaktır.  

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
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Tablo 3 : Başvuruda Sunulacak Belgeler 
No Belge Uzman 
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z 

2 

Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin 
hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu 
sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet 
Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” 
alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.) 

Z 

3 
ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı 
Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav 
belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.) 

Z 

4 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer 
belgeler  

T 

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı 
ÖNEMLİ: 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer 

tercih alanları bakımından Tablo 4’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel 
Sekreterlikçe yapılır.  

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dalı için belirlenen pozisyon sayısının 
beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan 
panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Tablo 4:  Uzman Personel Başvuru Puanlama Kriterleri 
Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı(%) 

KPSS Puanı  40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 4 

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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5. SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe 

başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların 

isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.mevka.org.tr 

sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 

kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. 

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Konevi Mahallesi, Ferit 

Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın 

internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı 

üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini 

değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.mevka.org.tr internet 

adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav yer ve saatinde nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel 

kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI 

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel 

Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 

b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen 

iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.  

Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması 

halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu 

üyelerinden birisi başkanlık eder. 

c) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve 

bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, 

ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her 

adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve 

belgeleri adaylardan ister. 

7. DEĞERLENDİRME 

a) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu 

gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı 

ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 

sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. 

Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmış hak teşkil etmez. 
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b) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 

durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 

pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 

istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

c) Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine 

intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın 

internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan 

adaylara yazılı olarak bildirilir. 

9. GÖREVLENDİRME 

a) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 

15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün 

bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 

bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 

edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 

nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir.  

Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş 

mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman 

personel ve destek personeli eliyle yürütülür.  

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar 

ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir. Bununla birlikte Ajansımızda 6772 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı 

Kararı ile belirlenen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca sendikal Toplu İş 

Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar 

sağlanmaktadır. 

Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam           

45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en 

kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 14587/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı 

yapılacaktır. 

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. 

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 

28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. 

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde 

karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 

kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 

alınacaktır. 

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe 

başvuru yapacaktır. 

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

S. N. Meslek Adı Kadro Sayısı 

1 Temizlik Görevlisi  5.080 

2 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  3.559 

3 Klinik Destek Elemanı (Hastane)     791 

4 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi     604 

5 Elektrikçi (Genel)     275 

6 İnşaat Boyacısı/Boyacı     188 

7 Marangoz     121 

8 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı     284 

9 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı     261 

10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı     154 

Toplam 11.317 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

    14749/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

1.183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE  

30.000 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli 

personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli 

olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna 

göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.  



28 Kasım 2022 – Sayı : 32027 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel 

pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin 

internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 

3. Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda 

belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini 

girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden 

verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.  

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı 

ekte gösterilmiştir. 

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ 

POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

UNVANI 

ÖĞRENİM DÜZEYİ 

TOPLAM 
ORTAÖĞRETİM 

ÖN 

LİSANS 
LİSANS 

BİYOLOG 27 27 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 98 98 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 41 41 

DİYETİSYEN 245 245 

EBE 1.470 1.470 

FİZYOTERAPİST 490 490 

HEMŞİRE 833 4.998 5.831 

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 28 28 

ODYOLOG 25 25 

PERFÜZYONİST 25 25 

PSİKOLOG 245 245 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 32 32 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 79 79 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 15 15 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 520 520 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 69 69 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 89 89 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 23 23 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 304 304 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 147 147 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 460 460 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 83 83 
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SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 98 98 

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 126 126 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 196 196 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 25 25 

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 490 490 

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 177 177 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.098 1.098 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 49 49 

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 421 421 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 114 114 

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 20 20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 129 129 

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 49 49 

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 20 20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 27 27 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 499 499 

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 15.537 15.537 

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) 490 490 

SOSYAL ÇALIŞMACI 89 89 

TOPLAM 1.605 20.582 7.813 30.000 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

UNVANI 
ÖĞRENİM DÜZEYİ 

TOPLAM 
ORTAÖĞRETİM LİSANS 

BÜRO PERSONELİ 400 400 

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) 38 38 

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) 70 70 

MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) 116 116 

MÜHENDİS (ÇEVRE) 15 15 

MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) 10 10 

MÜHENDİS (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ) 24 24 

MÜHENDİS (İNŞAAT) 27 27 

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 483 483 

TOPLAM 483 700 1.183 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

    14750/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı 

İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 19 (on dokuz) 

sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 28.11.2022 - 02.12.2022 

tarihleri arasında yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3) 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, 

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak), 

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç 

edilmemiş olmak, 

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

ÖZEL ŞARTLAR 

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir. 

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde 

başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması 

gerekmektedir. 

4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli 

yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması 

gerekmektedir. 

5) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir. 

6) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda 

bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek 

kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir. 
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Sıra 

No 
Unvan Adı 

Açık İş 

Sayısı 
Eğitim Durumu Nitelik ve Koşullar 

Sınav 

Durumu 

1 

Tarama 

Uzmanı 

(Kaptan) 

1 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az sınırlı kaptan 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 

sınırlı kaptan ehliyetiyle en az 1 

yıl çalıştığını belgelemek. 

c) 40 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura Sözlü/ 

Uygulamalı 

Sınav 

2 

Tarama 

Uzmanı 

Yardımcısı 

3 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az sınırlı kaptan 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/ Sözlü/ 

Uygulamalı 

Sınav 

3 

Deniz Buhar 

ve Motor 

Makinisti 

1 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az sınırlı makine zabiti 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl en az sınırlı makine zabiti 

yeterliğinde çalıştığını 

belgelemek. 

c) 40 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/ Sözlü/ 

Uygulamalı 

Sınav 

4 
Sınırlı 

Kaptan 
5 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az sınırlı kaptan 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl en az sınırlı kaptan olarak 

çalıştığını belgelemek. 

c) 40 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/ Sözlü/ 

Uygulamalı 

Sınav 
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5 Usta Gemici 1 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az usta gemici yeterliğine 

sahip olduğunu belgelemek. 

b) Kamu veya özel işyerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl en az usta gemici olarak 

çalıştığını belgelemek. 

c) 45 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/ Sözlü/ 

Uygulamalı 

Sınav 

6 Gemici 4 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az gemici yeterliğine 

sahip olduğunu belgelemek. 

b) Kamu veya özel işyerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl en az gemici olarak 

çalıştığını belgelemek. 

c) 45 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/Sözlü 

Sınav 

7 
Gemi 

Elektrikçisi 
1 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az elektro teknik tayfası 

veya elektro teknik zabiti 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl en az elektro teknik tayfası 

veya elektro teknik zabiti 

olarak çalıştığını belgelemek. 

c) 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/Sözlü 

Sınav 

8 Yağcı 1 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) En az yağcı yeterliğine sahip 

olduğunu belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl yağcı olarak çalıştığını 

belgelemek. 

c) 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/Sözlü 

Sınav 

9 Gemi Aşçısı 2 

En az Ortaöğretim 

(lise ve dengi teknik 

ve mesleki okul) 

mezunu olmak. 

Sınav başvurusunun son günü 

itibarıyla; 

a) Geçerli gemi adamı 

yeterliğine sahip olduğunu 

belgelemek. 

b) Kamu veya özel iş yerlerine 

ait deniz vasıtalarında en az 1 

yıl gemi aşçısı olarak çalıştığını 

belgelemek. 

c) 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

Kura/Sözlü 

Sınav 
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AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI 

UNVAN İL BİRİM 
AÇIK İŞ 

SAYISI 

Tarama Uzmanı (Kaptan) Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Tarama Uzmanı Yardımcısı 
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2 

Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Deniz Buhar ve Motor Makinisti İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Sınırlı Kaptan 

İstanbul İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2 

Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2 

Usta Gemici Trabzon Trabzon Bölge Liman Başkanlığı 1 

Gemici 
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2 

Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2 

Gemi Elektrikçisi Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Yağcı İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Gemi Aşçısı 
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1 

Toplam 19 

DİĞER HUSUSLAR 
1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen 

meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna 
başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 

2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura 
çekimi 12 Aralık 2022 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (Hakkı 
Turayliç Caddesi No: 5 Emek Çankaya / ANKARA) noter tarafından gerçekleştirilecek olup, 
kuraya ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır. 

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından 
sözlü/uygulamalı sınava katılmak için kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) 
katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

4) Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl 
adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedek adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge 
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak 
sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

5) Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında 
yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip 
atama işlemleri başlatılacaktır. 

6) İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların 
başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve 
işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit 
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği 
tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır. 
https://esube.iskur.gov.tr 
İlanen duyurulur. 14701/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


