
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 124. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta

Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a’nın

“3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGE-

LER” kısmının “F) TAAHHÜTNAMELER” başlıklı bölümünde yer alan “*Şirket yönetim

kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “*Ticaret sicil

tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümde yer alan “**Şirket Yönetim Kurulu üyele-

rinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “**Ticaret sicil tasdikna-

mesi”şeklinde değiştirilmiş ve aynı kısmın “G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER” başlıklı bölümünün 12 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. Taahhütname ve ticaret sicil tasdiknamesi,”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Kasım 2021
PAZARTESİ

Sayı : 31646



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik
Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1/b’nin “5. Deği-
şiklik olan duruma göre ilgili belgeler.” başlıklı 5 inci maddesinin “Sahiplik Değişikliği/Devir:”
bölümünün (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Ek-4’te yer alan “* Özel mer-
kezlerde merkez sahipliğinin imza sirküleri de alınır.” ibaresi “*Özel merkezlerde merkez sa-
hipliğinin ticaret sicil tasdiknamesi de alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.

“3. Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak
üzere ticaret sicil tasdiknamesi”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2008 26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 23/7/2008 26945
2- 11/3/2009 27166
3- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)
4- 10/3/2010 27517
5- 3/8/2010 27661
6- 25/9/2010 27710
7- 6/1/2011 27807
8- 7/4/2011 27898
9- 3/8/2011 28014
10- 28/9/2011 28068
11- 14/2/2012 28204
12- 3/4/2012 28253
13- 27/5/2012 28305
14- 11/7/2013 28704
15- 21/3/2014 28948
16- 3/7/2014 29049
17- 30/1/2015 29252
18- 12/12/2017 30268
19- 1/10/2019 30905
20- 10/10/2019 30914
21- 6/2/2020 31031
22- 12/5/2021 31482
23- 22/5/2021 31488
24- 7/8/2021 31561
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-

taneler Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak

üzere ticaret sicil tasdiknamesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslar-

arası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3/B’nin

“Sağlık tesisi tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölümünün (2) numaralı satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin “Aracı kuruluş tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölü-

münün (5) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

“5) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2020 31004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2021 31358

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2017 30123
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İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, gö-

rev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

öğrenci kabulü, kayıt, devam, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirme, diploma, kayıt don-

durma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bütünleme sınavı: Final sınavından sonra yapılan sınavı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunları ile ilgilenen ve Eğitim Komisyonu

Başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dekan: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulları: Eğitim programındaki birbiriyle ilişkili sistem ya da konu grupların-

dan oluşan, beceri ve tutum hedefleri olan temel bilim derslerinin veya klinik derslerin multi-

disipliner ünitelerini,

e) Ders kurulları final sınavı (DKFS): Bir öğrenim yılı sonunda o yılın ders kurullarının

tümü için yapılan sınavı,

f) Ders kurul sonu sınavı (DKSS): Her ders kurulu sonunda yapılan vize sınavını,

g) Dönem: Güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıllık eğitim sürecini,

ğ) Dönem Koordinatörü: Her bir dönemi temsil eden, eğitim-öğretimin düzenli bir şe-

kilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan, Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

h) Eğitim Komisyonu: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Ku-

rulu tarafından oluşturulan eğitim-öğretime yönelik çalışmaları koordine eden komisyonu,

ı) Eğitim-öğretim programı: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eği-

tim-öğretim programını,

i) Fakülte: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
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k) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yöne-

tim Kurulunu,

l) Final sınavı: Bir dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılan sınavı,

m) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınav/sınavları,

n) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: İstanbul Kent Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,

o) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya bir-

kaçının alınması ve başarılması koşulu aranılan dersleri,

ö) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından

isteği doğrultusunda, seçenekler arasından seçerek kayıt olduğu dersi,

r) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıflarda İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde, farklı sürelerde ve farklı kliniklerde yapılan klinik

eğitim ve uygulamaları,

ş) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

t) Vize sınavı: Her yarıyıl en az bir kez olmak üzere yapılan sınavı,

u) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ü) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim, Kayıt ve Kabul, Eğitim Süresi,

Kayıt Yenileme-Ders Alma

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Akademik takvim, her yılın Mayıs ayında, Fakülte Yönetim Kurulu

onayından sonra Senatoya sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu, dönem hafta sayısını ve ders ku-

rullarının hafta sayılarını değiştirmeye yetkilidir.

Kayıt ve kabul

MADDE 6 – (1) Fakültede kayıt ve kabul işlemleri, 1/3/2021 tarihli ve 31410 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Eğitim süresi

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Öğrenciler, azami sekiz

yıl içinde Diş Hekimliği programını tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplan-

masında, yabancı dil hazırlık programında geçen süre ile 24 üncü ve 25 inci maddelerde belir-

tilen süreler dikkate alınmaz. Bu süre içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun

hükümleri uygulanır.

1 Kasım 2021 – Sayı : 31646                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Eğitim-öğretim yıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere

iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 14 haftadan (en az yetmiş iş günü) en çok 16 haftadan (seksen

iş günü) oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu

sürenin dışındadır.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 8 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde,

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, üniversite bilgi sistemi üzerinden elek-

tronik ortamda ders programını oluşturur ve danışmanının ders programını onaylaması ile kaydı

yenilenir. Programını belirlenen tarihte oluşturmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Ku-

rulu tarafından kabul edildiği takdirde, ders alma-bırakma günlerinde programını oluşturabi-

lir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin, mesleki konuları izleyebilecek dere-

cede Türkçe bildiklerini gösterebilmeleri için Türkçe yeterlilik/seviye belirleme sınavını ba-

şarmaları ya da Senatonun belirlediği koşulları sağlamaları gerekir. Türkçe yeterlilik/seviye

belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrencilerin,

Türkçe dil seviyelerini yeterli hale getirmeleri gerekir.

(2) Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Programına kayıt yaptırmak için adayların Fakül-

teye kayıt koşullarını yerine getirmeleri ve ayrıca İngilizce yeterlilik sınavını/sınavlarını ba-

şarmaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfına ilişkin iş ve işlemler, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(3) Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Programına giriş hakkını kazanan, ancak İngiliz-

ceden yeterlilik sınavını başaramayan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre

öğrenim görürler. Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu öğrenimleri sonunda başarısız

olan öğrenciler için ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur.

a) Program bilgi paketinde; diş hekimliği programı hakkında genel bilgi, kazanılan de-

rece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin
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yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, zorunlu ya da seçmeli olma durumu, programın sun-

duğu yeterlilikler, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlen-

dirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitimin türü, program sorumlusu ve benzeri ko-

nulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin öğretim dili, dersin türü, dersin ön koşulu, dersin amacı

ve hedefi, veriliş şekli, dersin öğretme yöntemleri, dersin eğitmenleri, dersin öğrenciye akta-

racağı yeterlilikler, dersin akışı, dersin kullandığı kaynaklar, dersin değerlendirme skorları, öğ-

renci iş yükü tablosu (AKTS) ve dersin diş hekimliği programının sunduğu yeterliliklere kat-

kısını gösteren matriks tabloları bulunur.

(3) Eğitim-öğretim programı; bütünleşmiş ders kurulları sistemi içinde temel tıp bilgi-

lerinin, mesleki bilgi ve beceriler ile, tutum ve davranışsal bütünlükte (yatay entegrasyon) bil-

gilerin klinik örnekler ve uygulamalar ile ilişkilendirilmesi (dikey entegrasyon) şeklindedir.

Eğitim-öğretim programı; ders, laboratuvar, klinik/uygulama, bitirme projesi, seminer ve ben-

zeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıla/yıllara göre dersler şeklinde dağılımından olu-

şur.

(4) Eğitim-öğretim programı, klinik öncesi ve klinik dönem olmak üzere iki dönem

şeklindedir. Klinik öncesi eğitim-öğretim dönemi, ilk iki yıllık dönemi (1 inci ve 2 nci sınıfları)

kapsar. Bu dönemde; temel tıp ve diş hekimliği dersleri, klinik öncesi mesleki ve temel tıp bilimleri

bünyesindeki laboratuvar uygulamaları ve zorunlu ortak dersler bulunur. Klinik eğitim-öğretim

dönemi ise 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıfları kapsayan dönemdir. Bu dönemde, temel tıp bilimleri

ile diş hekimliğinin temel kavram ve ilkelerinin bütünleşmesine yönelik teorik dersler ve bun-

larla bağlantılı klinik uygulamalar yer alır. Programda tüm eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin

isteği doğrultusunda alabileceği seçmeli dersler de bulunur.

(5) Eğitim-öğretim programı, en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Dersler

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programında, zorunlu ve seçmeli derslerin birlikte

yer aldığı klasik ve bütünleşmiş eğitim sistemi uygulanır. Dersler; zorunlu ortak, zorunlu, ön

şart, ön şartlı ve seçmeli dersler olarak eğitim ve öğretim planında yer alır. Fakültede ders geç-

me sistemi uygulanır.

(2) Zorunlu ortak dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir.

(3) Zorunlu dersler; öğrencinin mezun olabilmesi için almak ve başarılı olmak zorunda

olduğu derslerdir. Bu dersler, yıllık ve yarıyıllık ders ve ders kurullarından oluşur. Zorunlu

dersler ön şart ve/veya ön şartlı dersler olabilir. Bu derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiş-

tir:

a) Ön şart dersi; bir sonraki yılda dersin devamı niteliğinde olan teorik dersten ve dersin

devamı niteliğinde olan klinik uygulamadan önce almak ve derse devam etmek şartıyla bir üst

sınıfa geçilebilecek ilgili teorik ve/veya uygulama dersidir.
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b) Ön şartlı ders; öğrencinin kayıt yaptırması için bir veya birden fazla dersten başarılı

olması şartını gerektiren derstir. Teorik ve uygulamalı mesleki dersler (klinik öncesi pratik uy-

gulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik stajlar), bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki

yılın hazırlayıcısı olan derslerdir.

(4) Seçmeli dersler; ders programında üniversite seçmeli, alan içi seçmeli ve alan dışı

seçmeli ders olarak açılan derslerdir. Bu derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Alan içi seçmeli derslerden başarısız olunduğunda, öğrenci, seçmeli dersi bırakma

hakkını kullanılabilir ve alan içi başka bir seçmeli dersi, kaldığı dersin yerine saydırabilir. Öğ-

renci, yerine saydırılan yeni dersi almakla yükümlüdür.

b) Alan dışı ve üniversite seçmeli dersler, diğer derslerle devamsızlık oluşturacak dü-

zeyde çakışma olmaması şartıyla alınabilir.

(5) Teorik dersler, uygulamalı dersler ve klinik uygulamalar ile ilgili hususlar, eğitim-öğretim

yılı başında Eğitim Komisyonunca belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararını müteakip

akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yürütülür.

(6) Eğitim-öğretim ile ilgili ders ve plan değişiklikleri, Eğitim Komisyonunun önerisi

üzerine Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile yapılır.

Derse devam

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her dersin klinik uygulama ve laboratuvar çalışmasına,

bunların gerektirdiği ya da ilgili anabilim dalı kurulunun gerekli gördüğü sınav ve akademik

çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Derslere devam zorunluluğu esasları şunlardır:

a) Öğrencinin, klinik öncesi ve klinik eğitim-öğretim dönemi teorik ders saatlerinin

%70’ine, uygulama ders saatlerinin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Klinik öncesi temel

tıp bilimleri derslerine ait olan laboratuvar uygulamaları, uygulamalı ders kapsamındadır. Her

ne sebeple olursa olsun teorik derslerin %30’undan fazlasına, klinik çalışmalar ve diğer uygu-

lamaların %20’sinden fazlasına katılmayan ve pratik ödevlerinin tümünü başarı ile tamamla-

yamayan öğrenci o ders veya derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Kurul derslerinde de-

vamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece devamsızlığın gerçekleştiği ders kurul sınavına

giremez.

b) Devamsızlığın hesaplanmasında, sağlık raporu dâhil, öğrencinin mazereti dikkate

alınmaz.

(2) Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından

öğrenci bilgi işlem sistemine her hafta düzenli olarak işlenir. Kurul derslerinde bu görev ilgili

dönem koordinatörü tarafından yerine getirilir. Öğrenciler devamsızlık durumunu öğrenci bilgi

işlem sisteminden izleyebilirler. Devamsızlık oranının aşıldığı durumlarda otomatik olarak öğ-

renciye DZ notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Esasları

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Sınavlar; vize sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,

mezuniyet not yükseltme sınavı ve tek ders sınavlarından oluşur. Sınavlar yazılı, sözlü veya
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hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Uygun görülen sınav tarihleri,

ilgili birimce sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci, gir-

mediği sınavlardan sıfır puan alır ve sınav hakkını kullanmış sayılır. Sınava giren, ancak sınav

kurallarına uymayan öğrencilerin de sınavları geçersiz sayılır. Sınavlara ilişkin esaslar şunlar-

dır:

a) Vize/DKSS: Her bir dersten, en az bir vize sınavı yapılır. Laboratuvar ve benzeri

pratik çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri de vize sınavı yerine geçebilir. Vize sınav so-

nuçları, final sınav döneminden önce ilan edilir. DKSS, vize sınavı kapsamındadır.

b) Final sınavı/DKFS: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl

sonunda yapılır. Ders kurulları için bir öğrenim yılı sonunda, o yılın ders kurullarının tamamı

için DKFS yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ger-

çekleştirilir. Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulun-

maz. Final sınavında FF notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen öğrenciler

bütünleme sınavlarına girebilir. Bütünleme sınavında ilgili derse ait not değerlendirmesinde,

final sınavındaki aynı değerlendirme sistemi uygulanır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, vize sınavı yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli

mazeretleri sebebiyle vize sınavına giremeyen öğrencilerden, mazeretleri Fakülte Yönetim Ku-

rulunca kabul edilenler, vize sınavı haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre

kullanırlar. Fakülte Yönetim Kurulunca aksine bir karar verilmedikçe, final sınavı ve bütünleme

sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Mezuniyet not yükseltme sınavı: Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve ba-

şarılı olmuş, ancak GANO’su 2,00'ın altında olan öğrencilere, son iki yarıyıl derslerinden is-

tedikleri DC veya DD notu aldığı iki ders için, mezuniyet not yükseltme sınav hakkı verilir.

Öğrencilerin, mezuniyet not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir di-

lekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurması gerekir. Mezuniyet not yükseltme sınavında

alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.

e) Tek ders sınavı: GANO’su 2,00 ve üzerinde olan ancak sadece devam şartını sağladığı

bir dersten FF notu olan öğrencilere, mezuniyet şartını sağlayabilmeleri için dersin açıldığı ya-

rıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, yarıyıl

sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğ-

rencilerin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğ-

renci İşleri Direktörlüğüne başvurarak tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi

gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe

ile başvurarak her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

(2) Ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler içinde

ve önceden ilan edilen yerlerde gerçekleştirilir. Kısa sınavlar, önceden ilan edilmeden ve haber

verilmeden yapılabilir.

(3) Her teorik ders için, her yarıyılda en az bir teorik ve/veya pratik ara sınav yapılır.

Ara sınav tarihleri, bölüm başkanlığı veya Dekanlık tarafından yarıyılın ilk ayı içinde akademik

takvime uygun olarak ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanlığı veya
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Dekanlık onayı ile gerçekleşir. Öğrencinin yarıyıl içi sınavlarının not ortalamasının saptanma-

sında; uygulama niteliğindeki ödev, laboratuvar, kısa süreli sınav, sözlü sınav, klinik çalışmalar

ve yarıyıl içi sınavı değerlendirilir ve bunların oranları ilgili anabilim dalı tarafından belirle-

nerek Fakülte Kurulu tarafından onaylanır.

(4) Öğrencinin her yarıyıl belirli sayıda pratik çalışmalarını, verilen sürede tamamlaması

ve teslim etmesi zorunludur. Öğrenci, istenen pratik çalışmalarını başarılı olarak tamamlaya-

madığı takdirde final ve bütünleme sınavlarına giremez.

(5) Bir öğrencinin bir günde ikiden fazla final (yılsonu) sınavına girmesi istenemez.

Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar

günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Sınav esasları

MADDE 15 – (1) Sınavlar, Fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihler arasında

uygulanır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle vize sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin

bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak dekanlığa bildirmek zorun-

dadır. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, vize

sınav haklarını öğretim üyesi tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(3) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Sınava girme şartlarını yerine getirip final sınavında da bütünleme sınavında da ba-

şarısız olan öğrenciler için uygulamalar hariç, ders tekrarında devam zorunluluğu aranmaz.

Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin tüm sınavlarına girmek zorundadır.

Notlar

MADDE 16 – (1) Öğrencilere; aldıkları her ders için, ilgili öğretim üyesi tarafından,

yarıyıl/yıl içindeki uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faali-

yetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden, başarı notu olarak bir harf

notu verilir. Başarı notları ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı

Pekiyi AA 90-100 4,00

İyi-Pekiyi BA 85-89 3,50

İyi BB 80-84 3,00

Orta-İyi CB 70-79 2,50

Orta CC 60-69 2,00

Şartlı Geçer DC 55-59 1,50

Şartlı Geçer DD 50-54 1,00

Başarısız FF 0-49 0,00

Final Sınavına

Girmedi FG - -

Devamsızlık Sebebiyle

Başarısız DZ - -
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Not ortalaması

MADDE 17 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); öğrencinin aldığı tüm ders-

lerin ağırlıklı puanları toplamının, bu derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilir. Tek-

rar edilen veya puan yükseltmek için alınan derslerde son alınan puan hesaplamaya katılır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 18 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin vize ve final sınavlarının birlikte de-

ğerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı olunabilmesi için ders başarı notunun 100

üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Tüm zorunlu derslerin ve alan içi seçmeli derslerin

final sınavından en az 50 puan alma şartı vardır.

(2) Zorunlu ortak, üniversite seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin vize notunun %40’ı

ve final notunun %60’ı o dersin başarı notunu oluşturur. Ancak bu derslerde final sınavından

en az 50 puan alma şartı yoktur.

(3) Zorunlu derslerin yılsonu ve bütünleme sınavları sonucunda başarısız olan öğrenci,

mesleki alan dersleri dışında kalan bu derslerden sorumlu olarak ve bu dersleri alttan alarak

bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrenci, alttan aldığı derslerde daha önceden devam şartını yerine

getirmiş ise yeniden devam zorunluluğu olmaksızın sınavlara girebilir.

(4) Ön şartlı derslerinden kalan öğrenciler, bir üst dönemden o dersin ilgili şartlı dersini

alamazlar.

(5) Klinik öncesi pratik uygulamaların, laboratuvar çalışmalarının, klinikteki uygula-

maların ve klinik stajların başarı ile tamamlanması zorunludur. Bu programlarda yapılacak uy-

gulamaların esasları, niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yazılı olarak duyurulan, yükümlü oldukları

pratik uygulamaları, verilen süre içerisinde veya klinik staj eğitimi sonunda başarı ile tamam-

lamak ve teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin, haklı ve geçerli nedenlerle tamamlayama-

dığı pratik çalışmalarını, anabilim dalı başkanınca belirlenen gün ve saatlerde telafi etmeleri

gerekir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve

o ders sınavından sıfır puan almış sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersin pratik çalışmalarını,

dersin açıldığı yarıyılda tekrar almak ve o ders için Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenmiş

tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.

(6) Öğrencinin, beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Ders-

lerin AKTS kredileri toplamı her sınıf için en az 60 AKTS, her yarıyıl için 30 AKTS kredisi

olacak şekilde düzenlenir. Alt dönemlerden başarısız dersleri olan öğrenciler, ders programına

göre ve danışmanın onayı ile bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(7) Öğrencilerin bir üst sınıfa geçişi, dönem sonu GANO hesaplanarak belirlenir.

(8) Bir dersten başarı notu 50-59 arasında (DC, DD) olan öğrenciler, bu dersi şartlı

geçer kabul edilir. Bu nedenle bir dersten DC veya DD notunu alan öğrencinin, bu dersten ba-

şarılı sayılabilmesi için GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.
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(9) Devamsızlık nedeniyle DZ notu alarak başarısız olanlar hariç, FF ve FG notu alarak

başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu derslerden, o eğitim-öğretim yılında yapılan bütün-

leme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda, FF veya FG notu alarak başarısız olan

öğrenciler dersi tekrarlar. Başarısız olunan derslerin açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunlu-

dur.

(10) Klinik öncesi dönem (1 inci ve 2 nci sınıf) bir bütün olarak değerlendirilir. Bu dö-

nemde öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar etmek zorundadır.

(11) Öğrencinin klinik eğitim dönemine geçebilmesi için (2 nci sınıftan 3 üncü sınıfa

geçişte) klinik öncesi dönemde yer alan tüm zorunlu derslerden başarılı olması ve GANO’sunun

en az 2,00 olması gerekir.

(12) Klinik eğitim döneminde öğrencinin başarılı sayılması için, bu dönemdeki tüm

zorunlu derslerden ve eğitim-öğretim programındaki tüm alan içi seçmeli derslerden en az CC

ve üzeri not alması ve GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Klinik eğitim döneminde, ön

şart niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça bir üst dönem programından ön şarta bağlı

ders/dersler alınamaz.

(13) Mezuniyet için müfredatta yer alan bütün zorunlu ders ve kurul derslerinin alınmış

ve başarılmış olması gerekir. Mezuniyette şartlı geçer notların başarılı kabul edilebilmesi için

öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir. GANO'su 2,00'dan az olan öğrenciler, son

sınıf derslerinden istedikleri DC veya DD notu aldığı iki ders için mezuniyet not yükseltme sı-

navına girerek notlarını yükseltebilirler.

(14) Eğitim Komisyonunun teklifi ve Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı ba-

şında ilan edilmek üzere, sınavların ders kurulu başarı notu hesaplanmasındaki ağırlıkları de-

ğiştirilebilir.

(15) Diş hekimliği lisans öğreniminde yer alan klinik uygulamalara ve ders kurullarına

ilişkin esaslar ile ölçme ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından

belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler; vize, final ve bütünleme sınavlarının sonuçlarına maddi

hata yönünden, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak

itiraz edebilirler. İtiraz dilekçelerinin Dekanlıkça ilgili öğretim elemanına intikal ettirilmesinden

itibaren üç iş günü içerisinde ivedilikle incelemesi yapılarak sonuç ilan edilir. Bu ilandan sonra

ikinci defa sınav sonucuna itiraz edilmesi halinde, Dekan, ilgili dersin öğretim elemanının da

içinde bulunduğu üç kişilik komisyon kurar ve sınav belgesini yeniden inceletir. Bu inceleme

bir iş günü içerisinde tamamlanarak sonuç ilan edilir. İtiraz üzerine, ilan edilen notlarda her-

hangi bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ke-

sinleşir. Not değişikliğine ilişkin karar, Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gönderi-

lir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Disiplin, Yatay Geçiş, İntibak ve Muafiyet İşlemleri,

Mazeretler ve İzinler, Mezuniyet Notu ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin kaydı, ilgili yılın öğretim ücretlerini ödemek koşulu,

haklı ve geçerli sebepler olması şartıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir kerede iki ya-

rıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Bu süreler normal ve azami öğrenim

süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerin belge-

lendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-

deki vize ve final sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders

kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, as-

kerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak

başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması, bu rapor süresinin kayıt dondu-

rulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların bel-

gelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma

cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

(2) Öğrenci, Fakülteden kendi isteğiyle de kesin olarak ayrılmak isteyebilir. Bu durumda

öğrencinin Dekanlığa şahsen dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek, Fakülte Yönetim Kuru-

lunca incelenerek karara bağlanır.

(3) Fakülteden kaydı silinen öğrenciye, istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren

bir belge verilir.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri

MADDE 23 – (1) Fakültede; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir.

Eğitim programına intibaklar, Eğitim Komisyonu tarafından yapılır. Yatay geçişe ve ders mua-

fiyetine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yatay geçişler ve ders muafiyetleri aşağıdaki esas-

lara göre yürütülür:

a) Üniversite içi, Üniversite dışı ve yurt dışından yapılacak yatay geçişler için konten-

janlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
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b) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu

derslerden muaf olmak için, kayıt yaptırdığı yarıyılın sonuna kadar Fakülte Yönetim Kuruluna

transkripti ile başvurabilir.

c) Muafiyet başvuruları, Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yö-

netim Kurulunca karara bağlanır.

ç) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları zo-

runlu ve alan içi seçmeli derslerin, AKTS, ders saati, kredi ve ders içeriklerinin Eğitim Ko-

misyonu tarafından uygun bulunması sonucunda ilgili dersten muafiyetleri sağlanır.

d) Ders kurullarında talep edilen muafiyet için, ilgili ders kurulu içindeki her bir dersin

içeriğinin en az %70’inin uyumlu olması gerekir. Öğrenci, uyumsuzluk olması durumunda

ilgili dersi almak zorundadır.

e) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 16 ncı madde hükümlerine uygun

olarak transkriptte gösterilir ve GANO’ya dahil edilir.

f) Yatay geçiş yapılan döneme kadar alınması gereken ders kurulları dışındaki ön ko-

şullu derslerin alt dönemden alınmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Mazeretler

MADDE 24 – (1) Öğrencinin mazeretli ve/veya izinli sayılmasına, haklı ve geçerli ne-

denlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı

ve geçerli nedenlerin kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin sona ermesinden itibaren beş iş

günü içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin, bir sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık raporlarının veya yatarak

tedavi gördüklerine dair evraklarının bulunması.

b) Yetkili makamlar tarafından eğitim-öğretime ara verilmesi.

c) Öğrencilerin anne, baba, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ya da ölümü.

ç) Öğrencilerin anne, baba, eş veya çocuklarının tedavileri sırasında refakatçi olarak

yanlarında kaldıklarına dair raporun bulunması.

d) Öğrencilerin Rektörlük ya da Dekanlık tarafından görevli veya izinli sayılması.

(3) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, 13 üncü maddede belirtilen de-

vamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmaksızın, o yarıyıl/yıl için öğrenci

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden

sayılmaz.

İzinler

MADDE 25 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim süresi içinde yalnızca bir kez yararla-

nabilecekleri şekilde, eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak, üniversite dışı burs, araştırma

ve benzeri imkânlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir eğitim-öğretim yılı izin verile-

bilir. Öğrencilerin izinden yararlanabilmesi için eğitim-öğretim yılının başlangıcından yirmi

iş günü önce Dekanlığa başvurmaları gerekir. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sa-

yılmaz.
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(2) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup

izinden sayılmaz.

(3) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılmaları Rektörlük tarafından

uygun bulunan öğrenciler, görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar

için izinli sayılır.

Mezuniyet notu

MADDE 26 – (1) Fakültede eğitim-öğretim programını tamamlayan öğrencilerin me-

zun olabilmeleri için GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınav-

larını başaranlara öğrenimlerine devam etmemeleri halinde ön lisans diploması; beş yıllık diş

hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği lisans diploması ile diş

hekimi unvan ve yetkisi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Danışman ile Eğitim Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Akademik danışman

MADDE 28 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciyi mevzuat hakkında bilgilendirmek.

b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye reh-

berlik etmek.

c) Kayıt yenileme, ders seçme ve ders ekleme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim ve öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve azami sürede tamamlayabilmesi

için ders durumunu izlemek ve öğrenciyi yönlendirmek.

d) Eğitim-öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde bu problemleri

çözümlemesi için ilgili birimlere iletmek.

Eğitim Komisyonu

MADDE 29 – (1) Eğitim Komisyonu, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekana ve

Fakülte Kuruluna danışmanlık yapar. Eğitim Komisyonu üyeleri, Fakülte Kurulu tarafından

belirlenir ve Fakülte Kurulu kararı ile ilan edilir. Komisyon Başkanı, Fakülte Kurulunca belir-

lenen üyeler arasından Dekan tarafından atanır. Komisyon Başkanı, koordinatörler arasındaki

koordinasyonu sağlar ve komisyonun çalışmalarından sorumludur. Her dönem için bir öğretim

üyesi koordinatör olarak görevlendirilir.

(2) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Fakültedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime dayalı olarak dü-

zenli ve uyumlu bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.
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b) Akademik takvimi hazırlamak.

c) Her sınıftaki derslerin sayısını, süresini ve hangi anabilim/bilim dallarının ders ku-

rullarına katılacağını belirlemek.

ç) Alan içi seçmeli ders ve Fakülte dışından gelen alan dışı seçmeli ders taleplerini de-

ğerlendirmek.

d) Vize ve final sınav takvimini hazırlamak ve Dekanlığa önermek.

e) Zorunlu durumlarda eğitim-öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programa ilişkin

değişiklik önerilerini hazırlamak ve Fakülte Kurulunun onayına sunmak.

f) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden sınıf koordinatörlerine gelen geri bildirim ve öne-

rileri tartışarak sonuçları/önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.

g) Her sınıf için, 1 inci ve 2 nci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde, o yarıyıla ait uy-

gulamaları, yapılan anket ve iletişim toplantılarını değerlendirmek, gerekli düzenlemeleri yap-

mak ve önerilerde bulunmak.

ğ) Eğitimin nicelik ve niteliğini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim

araçları ile bunların alt yapısı hakkında çalışma yapmak, objektif, geçerli ve güvenilir ölçme-

değerlendirme uygulamalarının yürütülmesi ve yeni değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi

ve uygulanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

h) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini planlamak, izlemek ve değerlendirme raporu ha-

zırlamak.

ı) Eğitim-öğretimin daha nitelikli yürütülebilmesi için Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim

Kurulu ve Dekan tarafından istenilen ve belirlenen alanlarda çalışmalar yapmak, gerektiğinde

görüş bildirmek.

i) Yatay geçişle öğrenci alımı için Rektörlük tarafından belirlenen ölçütlere uygun in-

tibak çalışmalarını yapmak ve Fakülte Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 30 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10391 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10353 

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

 
 10390 

 

 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2021 – Sayı : 31646 

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10358 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

313x236x190 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 150.000 adet 313x236x190 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.11.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    10373/1-1 
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HEMZEMİN GEÇİTLERDE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/672938 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 
     GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
1- İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 8 adet 

bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2022-31.12.2022 (dahil) tarihleri arasında 
aylık 32 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 23/11/2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4- İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale 
dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 600001500158007288398248 -TC. ZİRAAT 
BANKASI- TR 400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- TR 5400012009 
18300013000003 nolu hesaba ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve 
Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    10345/1-1 

—— • —— 
DEMİRYOLU ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM  

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/677913 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
     (7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr) 
1- İhale konusu işin adı ve miktarı: 
Eskişehir-Kütahya-Balıkesir Hat Kesimi Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri Bakım ve 

Onarım (Teknik şartnameye göre - 24 ay süreyle) hizmet alım işidir. 

 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2021 – Sayı : 31646 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 
olan 12/11/2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 
doküman bedeli KDV Dahil 250,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi      
7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    10322/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE  

UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı 

yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 45 
adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda 
belirtilmiştir. 

 Bölüm Adet 
1 İKTİSAT 10 
2 İŞLETME 6 
3 KAMU YÖNETİMİ 5 
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5 
5 HUKUK 3 
6 MALİYE 6 
7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 
8 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 
9 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 4 
 TOPLAM 45 
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1) SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru 

olma şartlarını haiz olması, 
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması, 

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz 
beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 ve daha sonra doğmuş olmak), 

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav 
tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en 
az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış 
olması gerekmektedir. 

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06, 12, 
13 Eylül 2020 veya 01, 07, 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden; 

İKTİSAT 
alanı için KPSSP14 

puan türünden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

200 aday 

İŞLETME 
alanı için KPSSP24 
veya P25 veya P26 

puan türlerinden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

120 aday 

KAMU YÖNETİMİ 
alanı için KPSSP29 

veya P30 puan 
türlerinden 

70 
ve üzeri puan 

alan ilk 
100 aday 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
alanı için KPSSP34 

puan türünden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

100 aday 

HUKUK 
alanı için KPSSP4 

veya P5 puan 
türlerinden 

70 
ve üzeri puan 

alan ilk 
60 aday 

MALİYE 
alanı için KPSSP19 

veya P20 puan 
türlerinden 

70 
ve üzeri puan 

alan ilk 
120 aday 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
alanı için KPSSP1 

puan türünden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

80 aday 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
alanı için KPSSP1 

puan türünden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

40 aday 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
alanı için KPSSP1 

puan türünden 
70 

ve üzeri puan 
alan ilk 

80 aday 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı 
puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı 
tespit edilen adayların listesi 22/11/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile sınav komisyonuna yazılı olarak itiraz 
edebilirler. 
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2) İSTENEN BELGELER: 
Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman 

Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve  
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini, 
b) KPSS sonuç belgesini, 
c) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 

bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini, 
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini, 
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, 
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için), 
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini 

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 01/11/2021 tarihinden itibaren 15/11/2021 günü mesai bitimine 
(saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
3) YAZILI SINAV: 
Yazılı sınav 12/12/2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava 

girecekleri adresler 03/12/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik 
kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları 
gerekmektedir. 

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, 
Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 
Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe 
Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla 
sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer 
alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.  

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet 
adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı 
tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir 
dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir. 

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, 
belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) 
başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

4) SÖZLÜ SINAV: 
Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü 

sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.  
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5) DEĞERLENDİRME VE ATAMA: 
Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen 
uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı 
olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, 
öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların 
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.  

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim 
dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle 
doldurulabilir. 

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması 
yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde 
bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre 
atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca 
adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça 
belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.  

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00 5209/5210/5215 
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr  
Başkanlık Adresi  : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA 

 10314/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
1/1000 ölçekli Susuz-Karacakaya Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
    10152/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
1/1000 ölçekli İvedik tp.459-460 nolu parsellere ait uygulama imar planı ile mer’i imar 

planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin 
belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı plan notu revizyonu Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  10267/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10441/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. 
Maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 
KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı 
ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; 
mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş 
Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek 
üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI ADEDİ BÜTÇESİ ARANILAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE  
BAŞVURU KODU: 01 

25 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden 
veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık 
memurluğu lisans programlarından mezun olmak, 
Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 
poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan 
maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde 
vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, 
sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali 
bulunmamak. 

HEMŞİRE  
BAŞVURU KODU: 02 

8 ÖZEL 

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden 
mezun olmak. (Diplomasında hemşire unvanı 
kazanmış olmak) Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, 
pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve 
radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve 
diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet 
tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu 
açısından mani hali bulunmamak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ  
BAŞVURU KODU: 03 

1 ÖZEL 
Yükseköğretim kurumlarının önlisans Diyaliz 
programı mezunu olmak. 2020 KPSS P93 puan 
türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ  
BAŞVURU KODU: 04 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının önlisans Patoloji 
Laboratuvar Teknikleri programı mezunu olmak. 
2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan 
almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ  
BAŞVURU KODU: 05 

2 ÖZEL 

Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) 
mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 70 
ve üzeri puan almış olmak. 01.01.2021 tarihi 
itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
(01.01.1986 ve sonraki doğumlular 
başvurabilecektir.) 

TEKNİSYEN  
BAŞVURU KODU: 06 

1 ÖZEL 

Mesleki ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi Alanı/Bölümü mezunu olmak. 2020 
KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış 
olmak. 
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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
BAŞVURU KODU: 07 

1 ÖZEL 

İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve 
Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS 
P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 
01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 
bitirmemiş olmak. (01.01.1991 ve sonraki 
doğumlular başvurabilecektir.) 170 cm den kısa 
olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den 
az olmaması. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 
belgelendirmek. Boy ve Kilo ölçümü kurumumuzca 
yapılacağından müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

BÜRO PERSONELİ  
BAŞVURU KODU: 08 

4 ÖZGELİR 

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans büro yönetimi 
ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, 
büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı programlarının 
birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan 
türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ  
BAŞVURU KODU: 09 

4 ÖZGELİR 

Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) 
mezunu olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz 
beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1986 ve 
sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 2020 KPSS 
P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

UÇAK KONTROL VE BAKIM 
MAKİNİSTİ BAŞVURU KODU: 10 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde 
eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 
B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip 
olmak. Hava aracı bakım lisansında en az bir tane 
havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına 
sahip olmak. Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 
yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek. 

UÇUS TEKNİSYENİ  
BAŞVURU KODU: 11 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde 
eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 
B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip 
olmak. Hava aracı bakım personeli lisansında en az 
bir tane havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi 
sertifikasına sahip olmak. Hava Aracı Bakımı 
konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip 
olduğunu belgelendirmek. 

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
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d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak. 
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel 

şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır: 
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 

olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi 
feshedilmemiş olmak. 

d) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 
olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) 
sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak. 

e) Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet 
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 
poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak 
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti 
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani 
hali bulunmamak. 

3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 
KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 
ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

4- Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru 
Kodu:03), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile 
yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 
görevlendirilecektir. 

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü 
kurumumuzca yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai 
bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

6- Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ile Uçus Teknisyeni pozisyonuna başvuracak 
adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı 
aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi hakkında 
ayrıca duyuru yapılacaktır. 

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: 
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine 

kadar) şahsen veya posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru 
yapılabilecektir. 

4-B  İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından 
(https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir. 
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Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak 
olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını 
korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü 
yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde 
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, 
Turhan Baytop Sokak No: 1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile 
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek 
gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde 
Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak 
kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu 
internet çıktısı istenilecektir. 

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden 
fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır. 

İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 
nolu telefonun 10604 ve 10619 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların; 
- İsim listesi, 
- İşe başlama için istenilen evrak listesi, 
- Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi; 
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz 

https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. 
Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı 

dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş 
olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise 
sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır. 

İlan edilen kadro adedinin 1 (BİR) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, 
işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, 
asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl 
ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu 

İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç 
belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) 
puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 
6- İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
7- Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi 

istenmiş ise fotokopisi. 
    10443/1-1 
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Türk Patent ve Marka Kurumundan: 
SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI İLANI 

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile 
aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS 
taban puanı belirtilen toplam 7 (yedi) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel 
alınacaktır. 

FAKÜLTE/BÖLÜM UNVANI SINIF DERECE 
KADRO 
SAYISI 

KPSS 
Puan Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

YDS 
Taban 
Puanı 

Eczacılık 
Sınai Mülkiyet Uzman 

Yardımcısı 
GİH 8 2 KPSSP1 80 70 

İşletme 
Sınai Mülkiyet Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 3 KPSSP28 80 70 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı, 

Endüstriyel Tasarım 

Sınai Mülkiyet Uzman 
Yardımcısı 

GİH 8 2 KPSSP1 70 70 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak, 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, 

eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim 
kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak, 

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2020-2021 
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan 
türlerinden asgari puanı almış olmak, 

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) 
düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul 
edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak. 

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan 

tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin 
(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurularak yapılacaktır. 

2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza 
elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-
1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan 
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar 
aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır. 

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih 
ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet 
sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir. 
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5) Sözlü sınava girecek adaylardan; 
a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan 

başvuru formu, 
b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde 
Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter 
tasdikli sureti, 

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği, 
ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği, 
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir. 
C - SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınav; 
a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu 

maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) 

bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 
üzerinden değerlendirilecektir. 

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan 
üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır. 

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi 
içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının 
eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, 
ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının 
yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde 

(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı 
olarak itiraz edebilirler. 

F - DİĞER HUSUSLAR 
1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus 

cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. 
2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 
ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum 
bildirilir. 

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması 
yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama 
yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı 
ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

İlan olunur. 10446/1-1 
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. 
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan. 
mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1.Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
2.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 24/e, 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları 
gerekir. 

3.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4.Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 
5.Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da 

istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. 
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

6.Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali 
yapılabilir 

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan 
istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuru Dilekçesi:(https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki 
“Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, 
doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.) 

Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın 
veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.) 
Doçentlik Belgesi: (Fiziki olarak mevcut olan belgenin taranarak veya e-Devlet üzerinden 

indirilen belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 
Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar 

(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru 
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de 
geçerlidir.) 

Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar 
için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan 
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev 
yapacak olup adayların; 
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Başvuru Dilekçesi:(https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi)adresindeki 
“Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, 
doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.) 

Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın 
veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir. 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak 

belge de geçerlidir.) (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
verilen denklik belgesi yüklenmelidir.) 

Yabancı Dil Belgesi (en az 55 veya eşdeğer bir puan): Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen dil belgesi) (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. 
vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.) 

Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar 
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru 
yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de 
geçerlidir.) 

Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar 
için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan 
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

Birim Bölüm ABD / ASD Unvan Der. Ad. Açıklama 

Müzik Bilimleri 
ve Teknolojileri 

Fakültesi 

Çalgı 
Teknolojileri 

Bölümü 

Çalgı Teknolojileri 
Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Müzikoloji alanında yapmış 
olmak, çalgı bilimi (organoloji), çalgı yapım 
ve restorasyonu konularında çalışmaları 
olmak. Çalgı Bilgisi ve Bakımı konusunda 
ders deneyimine sahip olmak. 

Müzik Bilimleri 
ve Teknolojileri 

Fakültesi 

Çalgı 
Teknolojileri 

Bölümü 

Çalgı Teknolojileri 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.
Üyesi 

2 1 

Fizik Eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. Ses bilgisi ve akustik konusunda 
çalışmaları olmak. Ses ve Müzik Fiziği ders 
deneyimine sahip olmak. 

İcra Sanatları 
Fakültesi 

Çalgı Eğitimi 
Bölümü 

Telli Çalgılar 
Anasanat Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını Müzik-Yorumculuk 
alanında almış olmak. Kanun icrası ve Türk 
Musikisi Makam Eğitimi alanında 
çalışmaları olmak. 

İcra Sanatları 
Fakültesi 

Ses Eğitimi 
Bölümü 

Geleneksel 
Müzikler 

Anasanat Dalı 

Dr.Öğr.
Üyesi 

5 1 

Yaşayan halk şairleri ve ozanlık geleneği 
üzerine çalışmaları olmak. Türk Müziği 
Güfte incelemeleri konusunda ders 
tecrübesine sahip olmak. 

 10400/1-1 

 



1 Kasım 2021 – Sayı : 31646 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet 
şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak 
yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Dilekçesi: https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi 

adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe. (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe 
örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.) 

2. Özgeçmiş: (Sisteme PDF Formatında yüklenmelidir.) 
3. Mezuniyet Belgeleri: (e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de 

geçerlidir.) 
4. Transkript: Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı ve/veya kare kodlu belge. (e-Devlet veya 

YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.) 
5. ALES Belgesi: En az 70 puan değerinde e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak son 

5 yıla ait belge 
6. Yabancı Dil sınav sonuç belgesi: e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden 

alınacak Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen belge. 
7. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.) 
8. Fotoğraf: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın 

veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
9. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında 

belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge 
10. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp 

ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
12. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınacak belge de 

geçerlidir.) 
B) AÇIKLAMA: 
(1) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter 

onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 
C) MUAFİYET: 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim 
kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir. 

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR: 
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
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2- Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 
3- Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden 

elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 
4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları 

gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edilemeyecektir. 

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 
100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre 
olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm 
Tablosu” kullanılır. 

7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde 
Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.mgu.edu.tr/tr) yayımlanacaktır. İlgili web 
sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

8- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
E) BAŞVURU TAKVİMİ: 

1 Başvuru Başlangıç Tarihi 01.11.2021 4 Giriş Sınavı Tarihi 24.11.2021 
2 Son başvuru Tarihi 15.11.2021 5 Nihai Değ. Açıklama Tarihi 30.11.2021 
3 Ön değ. Açıklama Tarihi 18.11.2021  

F) Başvuru Yapılacak Kadrolar 

Birim Bölüm Abd/Asd/Pr. Kadro Unvanı Kadro 
Der. 

Kadro 
Adedi İlan Özel Şartları 

Asgari 
ALES 
Puanı 

Asgari 
YDS 
Puanı 

İcra 
Sanatları 
Fakültesi 

Ses 
Eğitimi 
Bölümü 

Geleneksel 
Müzikler 
Anasanat 

Dalı 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 6 1 

Lisans ve Yüksek Lisans 
eğitimini Müzik Eğitimi alanında 
yapmış olmak. Belgelendirmek 
kaydıyla Yüksek Lisans eğitimi 
sonrası yükseköğretim 
kurumlarında Türk Halk Müziği 
alanında Repartuvar dersi 
verme deneyimine sahip olmak. 

70 50 

Müzik 
Bilimleri ve 
Teknolojileri 

Fakültesi 

Çalgı 
Eğitimi 
Bölümü 

Telli Çalgılar 
Anasanat 

Dalı 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 6 1 

Çalgı Eğitimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla 
Yükseköğretim Kurumlarında 
en az 2 (iki) yıl Saz (Bağlama) 
dersi vermiş olmak. 

70 50 

Rektörlük   Öğretim Görevlisi 
(Uygulamalı Birim) 6 1 

Kalite Koordinatörlüğünde 
çalıştırılmaküzereTezli Yüksek 
Lisans mezunu olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla Lisans 
mezuniyeti sonrası 
Yükseköğretimde Kalite 
yönetimi ve/veya akreditasyon 
çalışmalarında en az 1 (bir) yıl 
deneyime sahip olmak. 

70 50 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi 
kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) 
fıkrası” uyarınca giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde 
çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır. 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR 
Sözleşmeli Pozisyon Adet Cinsiyet İstenen KPSS Puan Türü Mezuniyet 

Büro Personeli 1 - 2020 KPSS (KPSS) P3- 
En az 60 puan Lisans 

Teknisyen (Elektrik) 1 - 2020 KPSS (KPSS) P93- 
En az 60 puan Ön lisans 

Teknisyen (Bilgisayar) 1 - 2020 KPSS (KPSS) P93- 
En az 60 puan Ön lisans 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
(Silahsız) 8 Erkek 2020 KPSS (KPSS) P93- 

En az 60 puan Ön lisans 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
(Silahsız) 3 Kadın 2020 KPSS (KPSS) P93- 

En az 60 puan Ön lisans 

Destek Personeli (Temizlik) 3 - 2020 KPSS (KPSS) P93- 
En az 60 puan Ön lisans 

Destek Personeli (Temizlik) 6 - 2020 KPSS (KPSS) P94- 
En az 60 puan Orta Öğretim 

Destek Personeli 
(Temizlik/Seracı) 1 - 2020 KPSS (KPSS) P94- 

En az 60 puan Orta Öğretim 

Destek Personeli 
(Temizlik/Bahçıvan) 1 - 2020 KPSS (KPSS) P94- 

En az 60 puan Orta Öğretim 

TOPLAM 25 Adet 
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ 
Başvurular, dijital ortamda 01.11.2021- 10.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden 

Artvin Çoruh Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer 
şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 
bir unvan için başvuru yapabilecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen 
adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. 

Eksik, yanlış veya hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
1)657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen Genel 

Şartları taşımak. 
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazanmamış olmak. 
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç 

edilmemiş olmak. 
4) “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev 

yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde 
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 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.” hükmü uyarınca 
başvuru şartını taşımak. 

5) Yapacağı görev ile ilgili herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli 
Sağlık Kurulu Raporu bulunmak (Asıl olarak yerleşen adaylardan istenecektir.) 
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6) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 
engeli bulunmamak. 

7) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması. 
B)Özel Şartlar: 
Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi); 
1) Maliye, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
2) MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. 
Teknisyen (Elektrik) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi); 
1) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun 

olmak. 
2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin 

geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek. 
Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi); 
1) Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun 
olmak. 

2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin 
geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahsız (8 Erkek/3 Kadın) pozisyonuna başvurabilmek 
için; 

1) Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı veya herhangi bir ön lisans programı 
mezunu olup geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama 
için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış 
olması gerekir.) 

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde belirtilen 
şartları taşımak. 

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı 
sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya engel hiçbir sağlık 
sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak. 

4) Boy uzunluğu erkekler için 1.70 cm, bayanlar için 1.60 cm’den kısa olmamak. Boy 
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak. 
(Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir) 

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (3 kişi); 
1) Herhangi bir ön lisans mezunu olmak. 
2) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmadığını belgelendirmek. 
Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (6 kişi); 
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak. 
2) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmadığını belgelendirmek. 
Destek Personeli (Temizlik/Bahçıvan) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi); 
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak. 
2) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında sertifika sahibi olmak. 
3) Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK 

hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile 
belgelendirmek. 

4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık 
sorunu bulunmadığını belgelendirmek 

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde 
istihdam edilecektir.) 

Destek Personeli (Temizlik/Seracı) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi); 
1) Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak. 
2) Seracılık alanında sertifika sahibi olmak. 
3) Seracılık alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve 

hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek. 
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4) Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık 
sorunu bulunmadığını belgelendirmek 

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde 
istihdam edilecektir.) 

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER: 
1) Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK dökümü veya hizmet belgesi (E-Devlet 

kapısından alınan belge kabul edilecektir.) 
2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç 

edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.) 
3) Büro personeli pozisyonu için MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya 

Transkript belgesi. 
4) Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için sertifika. 
5) Fotoğraflı özgeçmiş 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz 

www.artvin.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3 KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas 
alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Ayrıca, 
adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir. 

2) Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır.  

ATAMA İŞLEMLERİ 
1) Yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenen belgelerle 

birlikte duyurulan süre içinde Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

2) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli 
bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

3) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları 
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için yerleştirme 
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

4) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince 
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 
1) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır. 
2) Personele ödenecek ücret: 

Sözleşmeli Pozisyon Sözleşme Ücreti (Brüt)* 
Büro Personeli 4.039,38 TL 
Teknisyen 4.244,58 TL 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4.523,28 TL 
Destek Personeli 3.788,21 TL 

* Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet 
yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı 
ve çocuk yardımı dâhil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
BİLGİ İÇİN: 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN 
Tel: 0 466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) dahili hatlar 
Faks: 0 466 215 10 74 E-posta: personel@artvin.edu.tr 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 10402/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. 
Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 01.11.2021 
İlan Bitiş Tarihi : 15.11.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Profesör 1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçent 
unvanı almış olmak, 
- İmge İşleme ve Makine Öğrenmesi 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği 
alanında doktorasını tamamlamış olmak, 
- Siber Güvenlik ve alt alanlarında çalışmaları 
olmak. 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 
• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 
• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi) 
• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 
• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 
• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 
• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 
faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME  
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; Profesör kadrosu için 6; Dr. Öğr. Üyesi kadrosu 
için 4’er nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 
15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için 
Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi: 01.11.2021 
Fakülte Adı: Hukuk Fakültesi Son Başvuru Tarihi: 15.11.2021 
Bölüm Adı: Özel Hukuk Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi: 17.11.2021 
Anabilim Dalı: Medeni Hukuk Giriş Sınav Tarihi: 19.11.2021 
Kadro Tipi: Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi: 23.11.2021 
Kadro Sayısı: 1 (Bir) Kadro Derecesi: - 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim 
Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere 
1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2021 – Sayı : 31646 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 01.11.2021  

Son Başvuru Tarihi : 16.11.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Matematik lisans mezunu olmak, 

Matematik anabilim dalında 

doktorasını yapmış olmak. Uygulamalı 

Matematik alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 10385/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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