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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

1924 TARİH VE 491 SAYILI TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNUNUN BAZI 

HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI HÜKÜMLERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA GEÇİCİ KANUNUN BAZI 

HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

VE NEDEN OLUNAN MAĞDURİYETLERİN 

GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7248 Kabul Tarihi: 23/6/2020

MADDE 1 – (1) 12/6/1960 tarihli ve 1 sayılı 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye

Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında

Geçici Kanunun 6 ncı maddesi ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/6/1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yü-

rürlükten kaldırılması sebebiyle varlığı hukuki dayanaktan mahrum Yüksek Adalet Divanının

hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi,

Adalet Bakanlığı tarafından resen yerine getirilir.

(2) 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek Soruşturma Kurulu ile

Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu so-

ruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar Hazine tarafından karşılanır.

Bu kişilerin malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da

karşılanır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Temmuz 2020
ÇARŞAMBA

Sayı : 31172



(3) İkinci fıkra kapsamında zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının kar-

şılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere, Cumhur-

başkanı tarafından bir Komisyon kurulur. Komisyonun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı

tarafından belirlenir. Bu madde kapsamında zararlarının karşılanmasını isteyenler, Komisyonun

çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen üç ay içinde Komisyona

başvurarak ikinci fıkra kapsamındaki zararlarının tazminini isteyebilirler.

(4) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen on beş gün içinde bir defaya

mahsus olmak üzere Komisyona itiraz başvurusunda bulunulabilir. İtiraz üzerine verilen ka-

rarlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda dava açılabilir. Bu davalar acele işlerden

sayılır.

(5) Bu madde uyarınca Komisyona yapılacak başvurular için herhangi bir ad altında

ücret talep edilmez. Komisyonun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı Danıştayda açılacak da-

valarda karar ve ilam harcı maktu alınır ve dava sonunda maktu vekâlet ücretine hükmedilir.

(6) Komisyon tarafından başvurular değerlendirilirken ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler

ilgili gerçek veya tüzel kişilerden istenebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu husustaki talepleri

belirlenen süre içinde yerine getirmek zorundadır.

(7) Bu madde kapsamında maddi zararların karşılanması talepleri karara bağlanırken,

uğranıldığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar yönünden tespiti teknik olarak

mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun bir miktarın ödenmesine karar verilir.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanına

ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün

içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına devrederler.

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun;

a) l inci maddesi 27/5/1960 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/6/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 2710

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 2711

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 2712

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/311

30 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/312

30 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/313

30 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/314

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/315

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/316

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/317

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/318

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/319

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/320

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/321

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Mer-

kezinin ve buna bağlı oluşturulabilecek çalışma gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Dev-

letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle

kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen diplomatik kariyer

memurlarından, haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler

ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı veri-

lenlerden, eski kadro veya unvanına atanması Bakan onayı ile uygun görülmeyip Bakanlık

bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinde istihdam edilenler ile bu merkezde çalışanları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlem-

leri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10/A maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Çalışma Grubu: İhtiyaç duyulması halinde Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma

merkezlerine bağlı olarak oluşturulan birimleri,

ç) Diplomatik Kariyer Memuru: Bakanlıkta görevli meslek memurları ile konsolosluk

ve ihtisas memurlarını,

d) Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Kanun: 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair

Kanunu,

g) Komisyon: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu,

ğ) Merkez: Araştırma Merkezini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkez 

MADDE 5 – (1) Merkez, Genel Müdürlüğün bağlı birimi olarak faaliyet gösterir ve

merkezin işleyişinden Genel Müdürlük sorumludur.

(2) Gerek görülmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla, yeterli

sayıda idari personel merkezin işleyişinden sorumlu olmak üzere Genel Müdürlük tarafından

görevlendirilebilir.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1)  Merkezin görevleri şunlardır:

a) Bakan tarafından uygun görülen, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda

araştırma ve çalışmalar yapmak ve gelişmeleri izlemek.

b) İhtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğün onayıyla görüş, değerlendirme, bilgi

notu ve rapor hazırlamak.

c) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek. 

Çalışma grupları

MADDE 7 – (1) Bakan onayıyla merkeze bağlı çalışma grupları oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Merkeze atanacak personel

MADDE 8 – (1) Haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun

kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden kamu görevinden çıkarılmadan önceki kadro

veya unvanına atanmaları Bakan onayıyla uygun görülmeyen diplomatik kariyer memurları;

merkezde görev yapmak üzere 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca

uygun görülecek kadrolara Bakan onayıyla atanır. 

Atama işleminin personele tebliği ve göreve başlamamanın sonuçları

MADDE 9 – (1) Atama onayı, Genel Müdürlük tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on

gün içerisinde göreve başlamayan personelin atanma hakkı düşer.

Atama işlemlerinin bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Atama ve göreve başlama işlemleri, tamamlanmasını müteakip on

beş gün içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının
tamamlanmasından sonra başlamak üzere Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu öğretim süresi
25 öğretim gününden az olmamak üzere en az beş haftadır. Bu süre 35 öğretim gününden az
olmamak üzere yedi haftaya çıkarılabilir. Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz
okulunda açılan her ders, beş haftalık düzen için bir haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin
üç katı; yedi haftalık düzen için bir haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin iki katı olacak
şekilde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine
“haftalık ders programı ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş, birinci
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılı programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli
dersler örgün veya uzaktan eğitim teknikleri ile açılabilir.”

“(4) Yaz Okulunun beş hafta yapılması durumunda toplam en fazla 9 yerel kredi değe-
rindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Bu kredi değeri genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan
öğrenciler için 12’dir. Yaz okulunun yedi hafta olarak açılması durumunda ise toplam en fazla
12 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Yedi haftalık yaz okulunda genel not
ortalaması 3,00 ve üstündeki öğrenciler 15 yerel kredi değerindeki derslere kaydolabilirler.”

“(7)  Uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılabilen teorik-uygulamalı dersler ile uygulama,
laboratuvar çalışması gibi dersler ilgili birimin onayı ile açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Yaz okulunda alınan örgün dersler için öğrencilerin dersi daha önce

alıp devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediklerine ve başarılı olup olmadıklarına ba-
kılmaksızın teorik ders çalışmalarının % 70’ine laboratuvar ve uygulama çalışmalarının % 80’ine
devam zorunluluğu aranır.

(2) Yaz okulunda alınan çevrim içi dersler için devam zorunluluğu aranmaz.
(3) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu, Eskişehir Osmangazi Üniver-

sitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir ve yaz okulundan
alınan ders, başarı belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz
okulunda alınan notlar öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır. Program dışı ders-
lerden alınacak notlar genel not ortalamasına katılmaz. Program dışı derslerden başarısız olun-
ması ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2017 30000
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK
ULUSLARARASI ORTAK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARI 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2017 tarihli ve 30114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Ha-
zırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK
PROGRAMI VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile li-
sansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen li-

sansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2017 30114
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d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek
lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans
programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez ve sanatta yeterlik çalışması
dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye
karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
ğ) EABDK/EASDK: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığı bünyesinde yer

alan bilim dalı veya sanat dalı başkanlarından oluşan enstitü anabilim dalı ve enstitü anasanat
dalı kurulunu,

h) Enstitü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) Enstitü Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ens-

titü Kurulunu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,
j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-

tirdiği durumlarda atanan ikinci tez danışmanını,
k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş,

veri, düşünce ve benzerlerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasını,
l) Kredi: Bir lisansüstü dersin, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama

veya laboratuvar/klinik ders saatinin yarısının toplamını,
m) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,
n) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet/TV veya

çeşitli iletişim araçları ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,
o) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
ö) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
p) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
r) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,

sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri
yazılı raporu,

s) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
t) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,
u) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim/sanat alanı bir yabancı

dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.
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(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen

veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin

alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönet-

melik hükümlerine ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak şartıyla enstitünün önerisi doğ-

rultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-

rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara

göre ilgili EABDB/EASDB tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak

öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-

labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek

dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapıl-

ma şekli, diğer yükseköğretim kurumlarıyla bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğre-

time ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Bir lisansüstü programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-

dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili

EABDB/EASDB tarafından hazırlanır; enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-

liklere intibak ilkeleri, ilgili EABDB/EASDB tarafından hazırlanır, enstitü kurulu tarafından

onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas

alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(7) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders programı

oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB/EASDB’nin önerisi ile enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla yapılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/ulus-

lararası ortak lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim-öğretim, ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde yapılır.
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Değişim öğrencileri
MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve üniversitelerle değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu
EABDB/EASDB’nin onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edi-
lebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı ol-
duğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDB/EASDB önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla yapılır. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları
için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları
için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde
belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi
işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırı-
labilir.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve bu program-
ların birinci fıkra kapsamına göre kontenjanları, her yarıyılın başlamasından dört hafta öncesine
kadar, ilgili EABDK/EASDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek
enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlar-

dan başvuru yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(2) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler

içerisinde şahsen, noter onaylı vekâlet ile veya internet üzerinden enstitü müdürlüğüne ya-
pılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edi-
len tüm şartları sağlamaları gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgeler, enstitü müdürlüğünce belirlenip ilan edilir. E-Devlet
üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve
belgelerle başvuru yapmış olanların başvuru işlemleri iptal edilir.

(5) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, enstitü mü-
dürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içinde enstitü müdürlüğünce yapılır.

(6) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazan-
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mış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise öğrencilerin hangi aşamada olduğuna bakılmak-
sızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır
ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlardan enstitü yönetim kurulunca maze-
retleri kabul edilmeyenler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi
bir hak iddia edemezler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulü, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-
vesinde yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunun

lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlayıp almış oldukları derslerin tamamından
başarılı olan öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru kabulleri ve
intibakları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) AKTS’ye dâhil üniversitelerden yapılacak geçişler ve alınan derslerin saydırma ve
intibakı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğ-
retim kurumu dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora
programı öğrencileri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygula-
nabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili
EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, öğren-
cinin kayıtlı olduğu ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez
ve yüksek lisans/doktora öğrenim not ortalamasına dâhil edilmezler.

(3) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili
EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile dönemlik 15 AKTS kre-
disine kadar lisansüstü programdan ilâve dersler de alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler,
bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş oldukları lisansüstü program
derslerinin yerine sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, bu derslerin sınavları ve notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususların değerlendirilmesinde dersin alındığı
programın yer aldığı ilgili mevzuat hükümlerince işlem yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz, yaz dönemi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı
azami sürelerine dâhil edilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde

belirtilen tarihlerde enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini
yaparlar, ders kayıtları ise danışmanları tarafından onaylanır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
danışmanlık görevini danışmanları atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı yü-
rütür.

(2) Ders kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı tamamlanan öğrencilerin askerlik
sevk tehir işlemleri yapılarak talep etmeleri hâlinde öğrenci belgesi verilir.

Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme

tarihlerinde ders kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdürler. Belir-
tilen tarihlerde kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşerler ve kayıtlı öğrencilerin
yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için;
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,
b) Öğrencinin Üniversite tarafından belirlenmiş olan sistem üzerinden enstitü kurulunca

açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yapması ve kaydını kesinleştirmesi,
c) Danışmanının sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol etmesi,

ayrıca ilgili mevzuata ve program müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler olması hâlinde
ilgili dersleri ilâve ederek ya da gerekli ders seçim hatalarını düzelterek ders kaydını onayla-
ması,

gerekir.
(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde

belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması
için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde danışman ile birlikte ders ekle-sil
işlemi yapılır ve tekrar danışman tarafından ders kayıt onayı verilir.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler hariç
olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir. Ancak öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da
ilk defa alınacak dersler için en fazla 30 AKTS kredisi arttırılabilir.

(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini
belgelemek kaydıyla enstitü müdürlüğüne akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tari-
hinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını
sağlamış olan öğrenciler kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler, azami süresi
içerisinde kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen
kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve bu yarıyıllar azami süreden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili hükümleri uya-

rınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç,
süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yap-
tıramazlar, kayıt yenileyemezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.
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(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda
kayıtlı normal öğrenim süresini aşan öğrenciler gibi öderler.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin dö-
nemlik katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın ekle-sil tarihlerinin bi-
timinden sonra o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade talepleri için öğrencilerin, enstitü müdürlü-
ğünün belirlemiş olduğu tarihler arasında dilekçe ve katkı payı ve/veya öğrenim ücretini gös-
terir dekont ile birlikte enstitüye başvuruda bulunmaları gerekir.

Ders saydırma ve intibak
MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin, kayıt sonrası ders saydırma ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esas-
lar çerçevesinde yürütülür.

Danışman atanması, ikinci danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 20 – (1) Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliği

Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Dersler, derslerin açılması ve sorumluları
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. EABDK/EASDK, yarıyıl itibarıyla toplam AKTS kredi miktarının yarısını
geçmemek kaydıyla müfredat programındaki zorunlu dersleri belirler. Bunun dışında seçmeli
ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve
alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise; sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanım-
lanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, kredi
değeri ve niteliği ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulunun teklifi ve Senato
onayı ile belirlenir. Bir yarıyılda açılacak dersler, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
verileceği, ders programları ve bu hususlarda yapılacak olan değişiklikler EABDB/EASDB’nin
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur. AKTS kredi değeri ise, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi dâhi-
linde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz ders-
lerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, enstitü kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise

%80’ine devam etmek zorundadırlar. Derslere devam, dersleri yöneten ilgili öğretim üyeleri
tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri, ya-
rışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin; bu etkinliklere ve bunların hazırlık ça-
lışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam
sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında enstitü yönetim kurulu
kararıyla yedi gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süreler de-
vamsızlıktan sayılır.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp
aranmayacağı enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak, başarısız olunan dersin yerine yeni bir
ders alınması durumunda devam şartı aranır.
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(5) Uzaktan lisansüstü öğretim programlarında ders ve uygulamalara devam şartı ile
ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde yürütülür.

Kayıt dondurma
MADDE 23 – (1) Gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte öğrencilerin kayıt don-

durma başvuruları enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma başvuruları, Senato tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar,
ilgili öğrencilere yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, kayıt dondurul-
ması talep edilen döneme öğrencinin ders kaydı yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden
itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunması
gerekir.

(3) Belgelendirilen ani hastalık ve beklenmedik hâllerde yapılan kayıt dondurma baş-
vurularında ilgili yarıyıl için süre ve ders kaydı şartı aranmaz.

(4) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması ge-
rekir.

(5) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma başvurusu yapabilirler. Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve bu öğrencilerin kayıt don-
durdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma kararı verilen öğrencilerin ilgili dönemdeki tüm dersleri için İZ
notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınavlar ile ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları,
yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler, bütünleme
sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde
belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme

sonuçları, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD/EASD Başkanına onaylatılarak kanuni saklama
süresi boyunca EABDB/EASDB tarafından muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından
itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’ye yaparlar. İtirazlar, dersi veren öğretim
üyeleri tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi hâlinde, not düzeltilmesi enstitü
yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları, ilgili yarıyıl sonuna kadar
yapılır. Zorunlu ve gerekçeli hâllerde geçmiş yarıyıllara dönük not eksiği bulunan derslerin
not işlemleri ilgili öğretim üyesinin gerekçeli talebi ve enstitü yönetim kurulu kararına istinaden
yapılabilir.

Mazeret sınavları
MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yö-

netim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi du-
rumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilmiş
ise ilgili tarih aralığında, akademik takvimde mazeret sınavları belirtilmediği takdirde ise enstitü
yönetim kurulunun belirlemiş olduğu tarih aralığında yapılır.
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(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenciler, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına gi-
rebilirler. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde
yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Sağlık
raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazeretleri, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeret sü-
resi içinde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Aksine hareket eden öğrencilerin
sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-
navlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve
mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde yeni bir sınav tarihi belirle-
nir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi sınavı veya dönem içi çalışmala-

rından oluşan dönem içi not ortalamasının % 40’ına,  yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu-
nun % 60'ının ilâvesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında
kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim üyesi
tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli
Doktora

Sayısal Puan Başarı Notu Katsayı Yüksek Lisans /Sanatta Yeterlik
90-100 AA 4,00 Başarılı Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı Başarılı
75-84 BB 3,00 Başarılı Başarılı
70-74 CB 2,50 Başarılı Şartlı Başarılı
65-69 CC 2,00 Şartlı Başarılı Başarısız
00-64 FF 0,00 Başarısız Başarısız
(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri; AGNO yüksek lisansta 2,50, sanatta yeterlik ve

doktorada 3,00 ve üstü olması hâlinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf
başarı notları kullanılır:

a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not
ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenciler, DZ notu aldığı dersleri
tekrar ederler ve bu derslerde devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulama-
larına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye
verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi ma-
zeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

e) Seminer dersinin değerlendirilmesinde öğrencilerin seminer sunumuna istinaden jüri
tarafından almış olduğu YT (Yeterli) veya YZ (Yetersiz) notu esastır.
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Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencilerin kaydolduğu ve

not ortalaması hesabına giren her dersten aldıkları başarı notlarının katsayısı ile o derslerin
AKTS kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölün-
mesiyle bulunur. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin
notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gös-
terilir.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamış

sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en
az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not orta-
lamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve
EABDB/EASDB’nin onayı ile de şartlı başarılı veya başarısız oldukları seçmeli bir dersin ye-
rine başka bir ders de alabilirler. Ders eşleştirmeleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışman
tarafından yapılır ve enstitü müdürlüğüne EABDB/EASDB tarafından yazı ile bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin bilimsel araş-

tırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek
lisans tezi olarak bir akademik ürün hâline getirme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı uzaktan öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebi-
lir.

(3) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri, ilgili
mevzuat hükümlerine ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üze-
re, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program
en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getire-
meyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden ve 120 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az 8 ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalış-
masından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üye-
sine sunar ve tezini teslim edeceği dönemde, tez çalışması ile ilgili derslerden YT notu almak
zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir.
Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.

(3) Yüksek lisans programlarında öğrenciler; EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ve-
ya lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden en fazla iki ders
seçebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi,
19 uncu maddeye göre yapılır.
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(4) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat
eseri raporu da hazırlayabilir.

(5) Öğrenciler hazırladıkları seminerlerini derslerin son gününe kadar seminer dersini
yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenen toplam üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde
dinleyiciye açık olarak sunarlar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya ba-
şarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından yarıyıl
sonu sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Öğrenci tez konusunu, Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Siste-

mine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp enstitü müdürlüğünün belirleyeceği
tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Öğrencinin tez konusu, enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün Senato ta-
rafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte intihal yazılım programı raporunu alarak tezi enstitüye teslim
eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir ve enstitü yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile
ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EASDB/EABDB’nin önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üni-
versite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunur. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve dinleyicilerin
katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilirken, değerlendirmeler dinleyicilere kapalı olarak ger-
çekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre azami öğrenim süresine dâhil edilmez
ve bu süre içerisinde savunmada başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen veya tezini teslim
etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin
talepte bulunması hâlinde, en fazla bir yarıyıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programlarının
ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve tezsiz yüksek lisans programının asgari mezuniyet
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans öğreniminde tez savunmasına girmeden önce yayın şartı ve
bilimsel/kültürel etkinlik şartı aranıp aranmayacağı hususu enstitü kurulunda karara bağlanır.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, tez yazımı ile ilgili belirlenen kurallara
göre yazılmış üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik hâldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen
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bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur.
Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi hâlinde ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması hâlinde öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci baş-
latılır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci öğretim lisans-

üstü programı olarak da yürütülebilir.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri il-

gili mevzuat hükümlerine ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın en az iki,
en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan veya
genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenciler,
dönem projesi dersini teslim edecekleri yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve ya-
rıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor olarak proje danışmanına vermek zorundadırlar.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyeleri tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ)
olarak değerlendirilir. Öğrenciler, dönem projesini teslim edecekleri dönemde dönem projesi
dersinden YT notu almak zorundadırlar.

(3) Öğrenciler, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi, 19 uncu maddeye göre yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, enstitü tarafından tezli yük-
sek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD

programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Mezuniyet tarihi, öğrencinin kredili dersleri ve dönem projesini tamamladığının

enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.

1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

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

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve doktora seminerini başarıyla ta-
mamlamak için azami süre, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve doktora
seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Ders yükü ve başarı
MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olma-
mak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 1 ders
olmak üzere en az 7 ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan
dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer ve doktora semineri dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü ta-
mamlayan öğrenciler, dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine
teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ)
olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının
değerlendirilmesi, 19 uncu maddeye göre yapılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Öğrenciler hazırladığı doktora seminerlerini, derslerin son gününe kadar seminer

dersini yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenen toplam üç öğretim üyesinden oluşan jüri
önünde dinleyiciye açık olarak sunarlar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT)
veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafın-
dan yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye
gönderilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğren-

cilerin alanlarındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araş-
tırma derinliğine sahip olup olmadıklarının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girebilir.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu
sağlayan öğrenciler, bir sonraki dönemin yarıyıl sonu sınavlarının sonuna kadar yeterlik sına-
vına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarının
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına gir-
meyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav
jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınav notu en
az 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci, sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu en az 75/100
olarak değerlendirilen öğrenci, yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB
tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanak ve sınav evrakları ile birlikte enstitüye
gönderilir.

(5) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan
öğrenciler, ilgili dönemde yapılacak olan yeterlik sınavına giremezler ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile başarısız sayılırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda
doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olurlar, aynı jüri önünde
tekrar sınava alınırlar. İkinci kez başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencilerin, ilgili öğrenciler ders
yüklerini tamamlamış olsalar bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla faz-
ladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenciler, jüri kararı ile belirlenen dersleri başarı ile
tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD/EASD
içinden bir üye ve EABD/EASD dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak TİK toplan-
tılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, danışmanın görüşü, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sözlü savunmadan en az on beş gün
önce tez önerisi ile ilgili yazılı bir nüsha raporu enstitüye, birer nüsha da TİK üyelerine teslim
eder.
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(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş
Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki yarıyılın
başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Öğrencinin tez konusu enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Öğrencinin TİK üyelerinin değişmesi hâlinde kayıtlı olduğu yarıyılda tekrar tez öne-
risi savunması yapması gerekir.

(4) Doktora yeterlik ve tez önerisi dersine veya tez önerisi dersine kayıt yaptırmayan
ya da tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen
veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran

ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce tez danışmanına ve TİK üyelerine raporunu teslim edip
yazılı bir dilekçe ve rapor ile birlikte TİK toplantısı için enstitüye başvuruda bulunur. Öğrenci
bu raporunda o ana kadar yapılan çalışmaların özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planını belirtir. Enstitüye başvuruda bulunan ve tez izleme komitesine raporunu teslim eden
öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendi-
rilir, ancak öğrenci kayıtlı olduğu yarıyılda söz konusu tez çalışması raporunu enstitüye ve Tez
İzleme Komitesi üyelerine teslim etmezse; öğrencinin tez çalışma notuna enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir ve öğrenci başarısız sayılır.

(2) TİK tarafından veya enstitü yönetim kurulu kararı ile üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunması gerekir. An-
cak, üç TİK toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler, azami süresi dâhilinde
kayıtlı olduğu her yarıyıl TİK raporu sunmak zorundadır. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinin
savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini ta-
mamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile bir-
likte intihal yazılım programı raporunu alarak tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim
kuruluna gönderilir ve enstitü yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile ilgili hangi işlemin yapılaca-
ğına karar verir.

(2) Doktora tez jürisi, öğrencinin danışmanı ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortam-
larda gerçekleştirilirken, değerlendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ensti-
tüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesi-
lir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre azami öğrenim süresine dâhil
edilmez ve bu süre içerisinde savunmada başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya
azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayan öğ-
rencilerin talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem pro-
jesini ve tezsiz yüksek lisans programının asgari mezuniyet şartlarını en geç bir yarıyılda ta-
mamlaması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği kesilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce aranacak yayın ve
bilimsel/kültürel etkinlik şartları enstitü kurulunda karara bağlanır.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez yazımı ile ilgili belirlenen

kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda doktora tezinin ciltlen-
miş ve elektronik hâldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim
eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğren-
cinin yazılı talebi hâlinde ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması hâlinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüsha-
sının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile ke-
sinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak isteğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-
rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak, enstitüdeki Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Konservatuvara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde beşinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Süre
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri hâlinde aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, ilgili Senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte intihal yazılım programı ra-
porunu alarak tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir ve enstitü
yönetim kurulu; tez ve öğrenci ile ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri EABDB/EASDB aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman
dâhil beş kişiden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından sınavı izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
veya tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
hâlinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
programın tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dol-
ması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilmesi
MADDE 52 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
c) Yönetmelikte belirtilen asgari başarı şartlarını sağlayamamış olmak.
Disiplin işleri ve tebligat
MADDE 53 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla enstitü tarafından e-posta, kısa mesaj,
kurumsal internet sayfası, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılan tüm duyurular ve ilanlar
öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda ilk kayıtta öğrenci ta-
rafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen iletişim bilgi-
leri kullanılır. Üniversiteye kayıt yaptırırken enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiş-
tirdikleri hâlde, bunu enstitüye bildirmeyen, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere
enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması hâlinde, kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 54 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve enstitü yönetim kurulu engelli öğren-

ciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kü-

tahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce ensti-

tüye kayıt yaptıran doktora programı öğrencilerinde bilimsel yayın şartı aranmaz.
(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS kredisi şartları aranmaz.
(3) 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan

öğrenciler için not ortalamalarının hesaplanmasında AKTS kredisi şartı aranmaz.
(4) Doktora semineri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ko-

nularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınma zorunluluğu, 2016-2017
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıtlı olan öğrencilerde aranmaz.

(5) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıtlı olan doktora
ve bütünleşik doktora öğrencilerine 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce be-
lirlenen AKTS kredisi gerekliliği şartları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/7)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/6/2020  tarihli ve 2710 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-
ması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu
(GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/6/2020   tarihli ve 2710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-
kında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın
ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece
söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep top-
lama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için başvurular, sanayiciler tarafından bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet
sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat İşlemleri” bölümündeki “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” altındaki “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır. 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-
lemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-
nında Belge Türü olarak “TPS-0967 İthal Lisansı MAK-ELEKT-ELEKTR”, Tebliğ/Karar ola-
rak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvu-
ruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra
yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. 

(5) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş
gün ek süre verilir.

(6) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-
vuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak
karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-
fiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki
yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriter-
lerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
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İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük
idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-
zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat
Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası
ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-
nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.  

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan
e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim
üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa
(İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-
best dolaşıma girebilir. 

İthal lisanslarının süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir. 
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı dü-
zenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvu-
rulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla

ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından gi-
derilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda su-
nulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



—— • ——
DÜZELTME

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2020 tarihli
ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki (1) sayılı listenin 11 inci sırasında sehven “Mimarlık
ve Tasarım Üniversitesi” olarak yer alan ibare “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” şeklinde de-
ğiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4629 

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

 
 4630 
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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4683 

—— • —— 
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4706 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BUHAR KAZANI ALIMI VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:  
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı Pazarköy Çay Fabrikası Buhar Kazanı Alımı ve Doğalgaz 

Dönüşümü Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü 
ile satın alınacaktır. 

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.07.2020 tarihi saat 14.30’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 14.30’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 teklife açıktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.   4580/1-1 

—— • —— 
50 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 50 Gr. Rize Turist çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale 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 20.07.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler ihale konusu işe kısmi teklif veremezler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
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. 4561/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemize öğretim üyesi alınmasına ilişkin olarak, 22.06.2020 tarih ve 31163 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan ilanda yer alan Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı doktor 
öğretim üyesi alım ilanı iptal edilmiştir.  

 4751/1-1 
—— • —— 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

22/06/2020 tarihli 31163 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4388/1-1 
nolu 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanının 23 sıra numaralı Diğer Sağlık Personeli kadrosunun 
sehven “Sağlık Meslek Lisesi İlk ve Acil Yardım bölümü mezunu olup, Temel İlkyardım ve Tıbbi 
Terminoloji Sertifikalarına sahip olmak” olarak yazılan ilan niteliği “Sağlık Meslek Lisesi Acil 
Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Temel İlkyardım ve Tıbbi Terminoloji Sertifikasına 
sahip olmak” olarak değiştirilmiştir. 

 4718/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.06.2019 tarihli ve 149339 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Gülseren ATEŞ (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 16872, Oda Sicil No: 51284) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 03.06.2020 tarihli ve 
E.2019/1766-K.2020/775 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 
30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülseren ATEŞ hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin denetçi belgesinin iptal edilmesi ile ilgili olan kısmı 22.06.2020 tarihli ve 
124657 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 4700/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konya İli, Meram İlçesi, 18J2 pafta, 27103 ada, 2 parsel üzerindeki 1093279 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Konya, Ticaret 
Sicil No: 37785, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1881) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.05.2020 tarihli ve E.2020/607 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.01.2020 tarihli ve 
31019 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlemin yürütmesi 22.06.2020 tarihli ve 124954 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  
 4700/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4719/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4720/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4721/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 4722/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/21/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4722/24/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4723/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4724/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen 
şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Kadro 
Sayısı 

Öğrenim 
Durumu 

Yaş 
Sınırı 

Özel Koşullar Yöntem 

Bakım ve 
Onarım 

Hizmetleri 
(Marangozluk 

İşleri) 

1 

En az 
Ortaöğretim 

(lise ve dengi) 
mezunu olmak 

18-35 

1. Erkek olmak,  
2. En az Endüstri Meslek Liselerinin 
Mobilya ve Dekorasyon bölümünden 
mezunu olmak, 
3. Ustalık belgesine sahip olmak,  
4. Bakım ve onarım hizmetlerini 
yürütmesine engel durumu olmamak 
(kazanan adaylardan Sağlık Raporu 
istenecektir). 

Noter 
Kurası + 

Sözlü 
Mülakat 

Koruma ve 
Güvenlik 

Hizmetleri 
9 

En az 
Ortaöğretim 

(lise ve dengi) 
mezun olmak 

18-35 

1. En az bir ortaöğretim (lise ve dengi) 
mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği 
Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına 
(silahlı/silahsız) sahip olmak,   
2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik 
kartının son başvuru tarihi itibari ile 
geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay 
olması,   
3. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın 
adaylarda en az 160 cm boyunda, olmak. 
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden 
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 
15 kilodan az ya da fazla olmamak. 
(Sağlık kuruluşlarından 
belgelendirilmelidir.)   
4. Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe 
birimlerinde görevlendirilmeyi ve 
vardiyalı çalışmayı kabul etmek.  
5. Koruma ve güvenlik hizmetlerini 
yürütmesine engel durumu olmamak 
(kazanan adaylardan tam teşekküllü 
Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu 
istenecektir). 

Noter 
Kurası + 

Sözlü 
Mülakat 

Temizlik 
Hizmetleri 

14 

En az 
ilköğretim, en 

çok ortaöğretim 
(lise ve dengi) 
mezun olmak 

18-40 

1. Temizlik hizmetlerini yürütmesine 
engel olacak sağlık sorunu olmamak 
(kazanan adaylardan Sağlık Raporu 
istenecektir).   
2. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında 
çalışmayı kabul etmek, 

Noter 
Kurası + 

Sözlü 
Mülakat 
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Temizlik 
Hizmetleri 
(Kumluca) 

1 

En az 
ilköğretim, en 

çok ortaöğretim 
(lise ve dengi) 
mezun olmak 

18-40 

1. İlan tarihi itibariyle Antalya İli 
Kumluca İlçesinde ikamet ediyor olmak,  
2. Temizlik hizmetlerini yürütmesine 
engel olacak sağlık sorunu olmamak 
(kazanan adaylardan Sağlık Raporu 
istenecektir).   
3. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında 
çalışmayı kabul etmek, 

Noter 
Kurası + 

Sözlü 
Mülakat 

TOPLAM 25  
 
A- GENEL ŞARTLAR: 
1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
4. Askerlik ile ilişiği olmamak, 
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilmemek. 

7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 
yapabilecektir. 

8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://personel.akdeniz.edu.tr internet 
adresinden ilan edilecektir. 

Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat 
yapılmayacaktır.  

Bu ilan tebligat yerine geçecektir.  
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir. 
4. Kadro ve pozisyonlardaki talepler (Kumluca Temizlik Görevlisi alımı hariç) Antalya ili 

Merkez ilçeleri (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) düzeyinde karşılanacak olup, 
ilan tarihi itibarıyla Antalya il merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ 
1. Noter kura çekimi 17.07.2020 tarihinde saat 09.30’da Üniversitemiz İletişim 

Fakültesinde yapılacaktır. 
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Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (https://www.akdeniz.edu.tr/) 
adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele 
kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 
alınmayacaktır. 

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 
katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 23-24.07.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Atatürk 
Konferans Salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat 
neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday 
belirlenecek olup, sonuçlar 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr 
internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.) 
Temizlik Hizmetleri : 23.07.2020 
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 24.07.2020 
Bakım ve Onarım Hizmetleri : 24.07.2020 
E- BELGE TESLİMİ 
Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların   

10-11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İşçi Şube 
Müdürlüğü’ne (zemin kat) teslim etmesi gerekmektedir. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir) 
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir) 
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir) 
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir) 
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi 
(aslı ile birlikte) 
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu, 
8. Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, 
DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi 

yapmayacaklardır.  
F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 
suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 
getirmelidir. 

4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 27.07.2020 tarihi mesai 
bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 
bir tebligat yapılmayacaktır. 

5. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 
suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

İlanen duyurulur. 4581/1-1 
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 
illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 4 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 25.09.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak 
isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, 
pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma ko şullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli 
bulunmayan 4 (dört) Uzman alımı yapılacaktır. 

Personel alım sınavından başarılı olanlar DOĞAKA'nın faaliyetlerini yürüttüğü illerden 
Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. 

Başvuru Tarihi  :  21.07.2020-10.08.2020 
Başvuru Yeri  :  sinavbasvuru. sanayi. gov.tr (online başvuru) 
Sınav Tarihi  :  Daha sonra ilan edilecektir 
Sınav Yeri  :  T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan 

Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY 
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
1. GENEL ŞARTLAR 
 Türk vatandaşı olmak, 
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
 Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  
 Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak. 
2. UZMAN PERSONEL (4 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için; 
 Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans 
düzeyinde mezun olmak, 

 Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden aşağıdaki 
tabloya göre en az 70 ya da en az 80 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen 
geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Bakınız: 
https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri ) 

 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de 
belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

Tablo 1-Bölüm ve Puan Türleri 
 

Mezun Olunan Bölüm Alınacak Personel Sayısı Puan Türü YDS Puan Şartı 
Şehir Bölge Planlama 1 KPSSP 1, 2, 3 70 ve üstü 
Mühendislik-Mimarlık Bölümleri 1 KPSSP 1, 2, 3 70 ve üstü 
İktisat 
İşletme 
Uluslararası İlişkiler 

2 KPSSP 14, 24, 34 80 ve üstü 
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Yukarıda belirtilen bölümlere ilişkin öncelikli tercih sebepleri aşağıdaki gibidir. 
 Şehir Bölge Planlama mezunu kişilerde yüksek lisans yapmış olmak, mekânsal 

planlama konusunda tecrübeli, coğrafi bilgi sistemlerine hakim olmak, 
 Mühendislik mezunu kişilerde Ziraat ve Makine Bölümlerinden mezun olmak ve 5 yıl 

üstü saha tecrübesine sahip olmak ve Mimarlık mezunlarında restorasyon deneyimi olmak, 
 İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler mezunu kişilerde uluslararası hibeler konusunda 

proje hazırlama deneyimi olmak (AB, HBRD, Dünya Bankası, vb), kalkınma projelerinde 
tecrübeli olmak, ikinci dil olarak Arapça bilmek (Belgelemek kaydı ile), yatırım danışmanlığı 
tecrübesi sahibi olmak, ileri düzey yazılı ve sözlü İngilizce bilmek 

3. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri: 
Başvurular, 21 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 10 Ağustos 

2020 tarihinde saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Doğu Akdeniz 
Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen 
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Adayların ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde 
yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu 
başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon 
tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması 
halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. 

Tablo 2- Başvuruda Sunulacak Belgeler 
No Belge Uzman Personel 
1 Başvuru Formu Z 
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z 
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z 
4 KPSS sonuç bilgileri Z 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet 
dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi 

T 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z 

7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) 
gösteren belge 

Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T 

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

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
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Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan 
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

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

Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansın internet sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden 
temin edilebilir. 

4. Sınava Giriş: 
Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin 

akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
17.08.2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr internet sayfasında ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan 
tercih nedenleri, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve ilgili personel yönetmeliğinin 
istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda her talep 
edilen personele karşılık 5 aday olacak şekilde toplam 20 (yirmi) aday sözlü sınava 
çağırılabilecektir. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan uzman sayılarını gelen 
başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar. 

5. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli: 
Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS 

başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, 
yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil 
kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verecektir. 

6. Sınav Yeri ve Tarihi: 
Personel adayları için yarışma sınavı daha sonra belirtilecek tarihler arasında aşağıda 

belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini 
değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir. 

7. Sınav Yeri: 
Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY 
Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar daha sonra belirtilecek tarihlerde belirtilen 

adreste, nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi veya pasaport belgesi ile hazır bulunacaklardır. 
8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı: 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış 
kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 
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Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste 
oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına 
göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili 
hükümleri uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Ajans, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından 
daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel 
istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.dogaka. gov.tr adresinden 
ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı 
olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep 
formlarında yer alan belgelerin doğruluğu Ajans tarafından yasal mercilerden teyit edilecektir. Bu 
nedenle, başvuru sahipleri online başvuru formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun 
şekilde doldurmakla yükümlüdürler. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme 
yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, 
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

9. Personelin çalışma koşulları 
Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. İş 
akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi Ajans Yönetim 
Kurulundadır. 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00 - 18:00 arası olup; haftada 45 saattir. 
Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 
mükelleftir. 

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. 

10. Ayrıntılı Bilgi 
Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Evin EMİR veya Fatma 

SUNAÇ'dan bilgi alınabilir.  
T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 
Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1. Tabakhane Sokak No: 20, 

Antakya/Hatay Tel: 0 326 225 14 15 
Faks : 0 326 225 14 52 
E-posta : evin.emir@dogaka.gov.tr 
fatma.sunac@dogaka.gov.tr 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 4524/1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda 

Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

 

Unvanı İlanNo Bütçe Adet Aranan Nitelikler 

Hemşire H01 
Özel 

Bütçe 
170 

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun 

olmak. 

Hemşire H02 
Özel 

Bütçe 
50 

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun 

olmak. 

( En az 1 yıl süreyle Yoğun Bakım deneyimi olmak veya Sağlık Bakanlığı 

onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak ) 

Sağlık 

Teknikeri 
S01 

Özel 

Bütçe 
3 

Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezun olmak. 

( En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Sağlık 

Teknikeri 
S02 

Özel 

Bütçe 
21 

Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım veya Acil Tıp Teknikerliği bölümü 

mezun olmak 

Sağlık 

Teknikeri 
S03 

Özel 

Bütçe 
3 

Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü mezun 

olmak  

( Bu kadroya atananlar Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir.) 

Sağlık 

Teknikeri 
S04 

Özel 

Bütçe 
2 Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü mezun olmak 

Sağlık 

Teknikeri 
S05 

Özel 

Bütçe 
5 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümü mezun olmak 

( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Sağlık 

Teknikeri 
S06 

Özel 

Bütçe 
4 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümü mezun olmak 

( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Sağlık 

Teknikeri 
S07 

Özel 

Bütçe 
1 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak 

( Organ Nakli Anestezisi konusunda En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Sağlık 

Teknikeri 
S08 

Özel 

Bütçe 
1 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak 

(Robotik Cerrahi Anestezi konusunda eğitimi yada en az 1 yıl deneyimi 

olmak ) 

Diğer Sağlık 

Personeli 
D01 

Özel 

Bütçe 
5 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezun 

olmak. 

( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Diğer Sağlık 

Personeli 
D02 

Özel 

Bütçe 
2 

Fakülte ve Yüksek Okulların Perfüzyon Bölümü mezunu olmak. Ya da 4 yıllık 

Mezun olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonist Yetki belgesi 

veya Perfüzyon bölümü Yüksek Lisansa sahip olmak. 
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Diğer Sağlık 

Personeli 
D03 

Özel 

Bütçe 
3 

Fakültelerin Psikoloji bölümü mezun olmak 

( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ) 

Röntgen 

Teknisyeni 
R01 

Özel 

Bütçe 
15 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümü mezun 

olmak. 

Diyetisyen B01 
Özel 

Bütçe 
5 Fakülte ve Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezun olmak 

Fizyoterapist F01 
Özel 

Bütçe 
5 Fakültelerin Fizyoterapi bölümü mezun olmak 

Biyolog B02 
Özel 

Bütçe 
10 

Fakültelerin Biyoloji bölümü mezun olmak. 

( En az 1 yıl Sağlık alanında mesleki deneyimi olmak ) 

Eczacı E01 
Özel 

Bütçe 
5 

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. 

( 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2.3. ve 4. 

Maddelerinde belirtilen şartları taşımak ) 

 

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde 

yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

*Adaylar "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında bulunan online 

başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep edilen diğer 

belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi ve 

sertifikaları ilgili alanlara yükleyip kaydederek başvurularını tamamlamış olacaklardır. 

*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 

fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır 

A) Genel Şartlar:  

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 

4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön 

Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır. 

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

6) Eczacı kadrosu için KPSS puanı aranmayacaktır. 

B) İstenilen Belgeler :  

1- Başvuru Formu ( Resmi Sitemizden doldurulacaktır ) 

2- Diploma Fotokopisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. ) 

3- Fotoğraf ( Vesikalık ) 
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4- KPSS Sonuç Belgesi ( 2018 yılına ait ) 

5- Kimlik Fotokopisi 

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge  ( E-Devletten alınabilir ) 

7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Sadece Aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için) 

8- Özgeçmiş ( Sadece Eczacılar için talep edilecektir. ) 

C ) Diğer Bilgiler:  

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri 

feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, 

fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler. 

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait 

http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı 

dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden 

itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması 

durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam 

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi 

olacaklardır. 

6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri 

vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca 

yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi 

açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir. 

8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. 

9) Eczacı kadrosu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday 

sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı sözlü sınav yoluyla belirlenecek 

olup, detayları ayrıca duyurulacaktır. 

10) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuru bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununa kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına 

muvafakat etmiş sayılırlar. 

  4533/1-1 
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Fırat Kalkınma Ajansından:  
PERSONEL ALIM İLANI 

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4 
Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) 
Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih 
ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin 
kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına 
yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma 
koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli 
olmayan kişiler arasından 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 
(Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir. 

Fırat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, 
Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel 
Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri 
Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya 
ilinde görevlendirilecektir.) 

 
Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri 
Sınav Şekli Sözlü Yarışma Sınavı 
İlan Tarihi 01 / 07 / 2020 
Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri Başlangıç: 21/ 07 / 2020 - 08:00  

Bitiş : 10/ 08 / 2020 - 23:59 
Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan 
Adayların İlanı 

17/ 08 / 2020 

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak 
kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr 
adresinden ilan edilecektir. 

Sınava Başvuru Yeri Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi 
üzerinden yapılacaktır. 

Sınav Yeri Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/MALATYA Tel : 
(422) 212 87 98 - 99 Faks: (422) 212 87 97 

İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.fka.gov.tr 
 
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek 

Personeli pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları 
sağlamaları gerekmektedir; 

1. GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
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c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak, 
2. HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL  
2.1. Asgari Şartlar 
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 
(beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık 
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte 
ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece 
lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul 
edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kalkınma Ajansları 
Personel Yönetmeliği'nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları 
açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL 
sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat 
uyarınca mümkün değildir. 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan 
almış olmak, 

2.2. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Seçiminde Tercih 
Nedenleri 

 Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, 
 Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, 

yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname 
düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap 
verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar 
nezdinde Ajansı temsil edebilecek, 

 Kamu kesimi veya özel kesimde aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu 
belgelendirilebilecek şekilde fiilen başarılı olarak çalışmış olmak, 

 Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek 
konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini 
koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek, 

 Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve 
Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek, 
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 Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları 
doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak, 

 İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
3. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR  
3.1. Asgari Şartlar 
a) Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; istatistik, ekonometri, 

endüstri mühendisliği ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 
(beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık 
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte 
ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece 
lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul 
edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kalkınma Ajansları 
Personel Yönetmeliği'nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları 
açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL 
sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat 
uyarınca mümkün değildir. 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak, 

 

ÖĞRENİM DALI 
KPSS YDS/E-YDS Alınacak Uzman 

Puan Türü Taban Puanı Taban Puanı Sayısı 
İstatistik, Ekonometri, P12, P13 80 70 1 
Endüstri Mühendisliği, P1, P2, P3 80 70 1 
Ziraat Mühendisi, Gıda 

Mühendisi, 
P1, P2, P3 80 70 1 

 
3.2. Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri 
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi olacaktır; 
 Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
 Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, 
 İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
 Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak veya 

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects In Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına 
sahip olmak 

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

 Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak, 
 Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat 

işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat, 
Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları, 
 Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, 

uluslararası fonlar, 
 Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, 
 Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri, 
 Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları. 
 Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), 
 Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, 

raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,  
 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi 

olmak ve bunu belgelendirebilmek, 
 Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi 

olmak, 
 Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve 

kümelenme analizi, 
 Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri, 
 Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve 

uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,  
 Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) 

planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması, 
 MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
 SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve 

değerlendirme süreçlerine hâkim olmak, 
 NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,  
 Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,  
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 
4. DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
4.1.Sekreter (1 Kişi) 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 
4.1.1. Sekreter Seçiminde Tercih Nedenleri 
 Kamu kurumlarında en az 1 yıl Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği 

deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek, 
 MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek, 
 Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
 Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak, 
 Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak, 
 İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 



1 Temmuz 2020 – Sayı : 31172 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 "B" sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek 
4.2. Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu (1 Kişi) 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 
4.2.1. Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu Seçiminde Tercih Nedenleri 
 Kamu kurumlarında en az 1 yıl Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu olarak çalışma 

deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,  
 Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
 MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,  
 Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, 
 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe 

sahip olmak, 
 Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak, 
 Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR 
■ Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 

2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil 
Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre 
değerlendirilecektir. 

■ Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki 
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların 
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

■ Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir. 
■ Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli 

bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun 
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı 
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 21 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak 10 Ağustos 2020 tarihi saat 23:59' a 

kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru 
bağlantısından yapılacaktır. 

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

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

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

Personel 
Hukuk 

Müşaviri 
Destek 

Personeli 
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 

2 
Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli 
sureti veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı 

✓ ✓ ✓ 

3 KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ ✓ 

4 

Uzman personel ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman 
Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç 
belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ - 

5 Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış) ✓ ✓ ✓ 

6 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş 
olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti 
veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı 

✓ ✓ ✓ 

7 T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi ✓ ✓ ✓ 
8 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ ✓ 

 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 

kabul ve beyan etmiş sayılır. 
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 

sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş 
olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

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

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten 

sonra adayların puan sıralaması yapılır. 
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 

pozisyon sayısının 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
17/08/2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

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

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 
 

 
Alınacak Sözlü Sınava Çağrılacak 

Personelin Unvanı 
Personel Sayısı Aday Sayısı 

 
Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman 
Personel -(Hukuk) 

1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel - (İstatistik, Ekonometri) 1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel - (Endüstri Mühendisi) 1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel - (Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi) 1 kişi 5 kişi 

Destek Personeli - (Sekreter) 1 kişi 5 kişi 

Destek Personeli - (Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu) 1 kişi 5 kişi 

 
8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ: 
Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan 

adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecek ve "T.C. Fırat Kalkınma 
Ajansı - Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 44100 Battalgazi/MALATYA" adresinde yapılacaktır. 
Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus 
cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde 
hazır bulunacaklardır. 

Yarışma sınavı; hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel, uzman personel 
ve destek personeli alımı için "sözlü" olarak yapılacaktır. Ajans'a yapılan başvurular, Genel 
Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat 
sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 17/08/2020 
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 
internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi 
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 
yetkilidir. Değişiklikler Ajansın www.fka.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel 
sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. 

Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın 
çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen 
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
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görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi 
niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya 
ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve 
belgeleri adaylardan isteyebilir. 

9. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe 

teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 
Yarışma sınavı; Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak 
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar 
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı 
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder. 

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister  

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların 
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. 
Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar 
için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam 
edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş 
pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı 
durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

10. YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların 
isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav 
sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

11. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

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

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv 
araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 
adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme 
süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve 
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

12. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, 

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

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

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

13. ÜCRETLENDİRME 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu'na tabi olup Ajans'ta istihdam edilecek personele, 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin Ek Madde 11/C Fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair 
ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal 
haklar ile 6772 Sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir. 

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden 
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. 

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Fırat Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 
Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili 
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 187' nci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 
27/06/1989 Tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin 
dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/05/2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 4534/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.06.2020 Karar No: 7461 
ŞİRKETLERİN: 
• TİCARİ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 
2) Pinnacle Turkey Inc. 
• MERKEZ ADRESLERİ : 1) Sea Meadow House PO Box 173 Road Town Tortola 

VG1110 British Virgin Islands 
  2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road 

Town VG1110 Tortola British Virgin Islands 
• TÜRKİYE ADRESLERİ : 1) İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/Ankara 
  2) Çukurambar Mah. 1480 sok. No: 2 Besa Kule B Blok     

D: 54 Çankaya/Ankara 
• MÜRACAAT TARİHLER : 09.04.2020-10.04.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI : AR/TGT-PIN/K/F18-d1, d2, d4 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 35.788 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Edirne, Tekirdağ 
• VERİLİŞ TARİHİ : 27.06.2015 
TALEP: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. müştereken sahip 

bulundukları, yukarıda bölgesi, illeri, yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının 
süresinin 27.06.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 
altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuşlardır. 

KARAR: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc.’in süre 

uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 
sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması 
amacıyla, AR/TGT-PIN/K/F18-d1, d2, d4 pafta numaralı müşterek petrol arama ruhsatının 
süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 
27.06.2020 tarihinden 27.06.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. 

 4638/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.06.2020 Karar No: 7459 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Corporate Resources B.V. 
• MERKEZ ADRESİ : Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
• TÜRKİYEDEKİ ADRESİ : İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 10.04.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
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• PAFTA NUMARASI : AR/CBV/K/F18-c 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 35.692 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Kırklareli, Tekirdağ 
• VERİLİŞ TARİHİ : 27.06.2015 
TALEP: 
Corporate Resources B.V. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, yüzölçümü ve pafta 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 27.06.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 
müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Corporate Resources B.V.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar 
bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, 
ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/CBV/K/F18-c pafta numaralı petrol arama 
ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 
gereğince, 27.06.2020 tarihinden 27.06.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar 
verilmiştir.  4639/1/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 23.06.2020 Karar No: 7460 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Corporate Resources B.V. 
• MERKEZ ADRESİ : Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
• TÜRKİYEDEKİ ADRESİ : İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/Ankara 
• MÜRACAAT TARİHİ : 10.04.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI : AR/CBV/K/F19-d1, d4 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 18.471 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ  : Kırklareli, Tekirdağ 
• VERİLİŞ TARİHİ : 27.06.2015 
TALEP: 
Corporate Resources B.V. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, yüzölçümü ve pafta 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 27.06.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 
müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Corporate Resources B.V.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar 
bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, 
ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/CBV/K/F19-d1, d4 pafta numaralı petrol arama 
ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 
gereğince, 27.06.2020 tarihinden 27.06.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar 
verilmiştir. 4639/2/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer 
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda 
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
İLAN 

SIRA NO 
ADET 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

Tekniker 01 1 KPSS P93 

Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar 

Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Teknolojileri 

ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Web 

Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Alanında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip 

olmak ve bunu belgelendirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro 

Personeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 2 KPSS P3 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

veya Uluslararası İlişkiler lisans programı mezunu 

olmak. 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 

(YÖKDİL) İngilizce dilinden en az 60 puan almış 

olmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni 

sertifikasına sahip olmak. 

En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

03 1 KPSS P3 

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar teknik 

servis ustalık belgesine sahip olmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ağ işletmenliği 

ustalık belgesine sahip olmak. 

En az iki programlama dili bilmek ve bunu 

belgelendirmek. 

En az 10 yıl hastane bilgi yönetimi ve sistemleri 

konusunda tecrübe sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek 
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Büro 

Personeli 04 2 KPSS P93 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro 

Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

En az 40 saat etkili konuşma ve diksiyon eğitimi 

sertifikası sahibi olmak. 

En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek. 
 
AÇIKLAMALAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü 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, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 
11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
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13-Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. 

Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 

14- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 

15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Başvuru Yeri/Adresi: 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez 

Başvuru Tarihleri: 

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 

veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta / kargo yoluyla yapılacak başvurularda 

yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi, 

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

5- Fotoğraf, (1 adet) 

6 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi, (İlan şartlarında belirtiliyor ise) 

5- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 

6- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 

7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının 

ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 

etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 

yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 4680/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 01.07.2020 
Son Müracaat Tarihi : 16.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.07.2020 
Sınav Tarihi : 23.07.2020 
Değerlendirme Tarihi : 27.07.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO 
SAYISI UNVANI ŞARTLARI 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim 
Tercümanlık 

Bölümü 
(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Mütercim Tercümanlık İngilizce, 
İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinin birinden 
Lisans mezunu olmak. ALES Sözel 
puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil 
sınavından (İngilizce) en az 85 puan 
veya eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen bir 
yabancı dil sınavından buna denk bir 
puan almış olmak. 

 
İstenen Belgeler 
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) 

Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet 

belgesi kabul edilmektedir.) 4667/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.  

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 
bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 

takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir. 
Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir 

örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.  

Profesör ve Doçent başvuruları için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi YÖK İlişkileri 

Koordinatörlüğü Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - 
İSTANBUL  

Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi (ilgili fakülte 

veya yüksekokul) Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - 

İSTANBUL  
E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.  

Duyuru Başlangıç Tarihi : 01.07.2020 

Son Başvuru Tarihi : 16.07.2020 
Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Açıklama 

İşletme 

Fakültesi 
İşletme 1   

Doktorasını İşletme disiplini altında 

Pazarlama alanında yapmış olmak. Satış ve 

Satış Gücü Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, 

Pazar Odaklı Stratejiler ve Çok Düzeyli Veri 

Analizi ve Modelleme Yöntemleri 

konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler 

arası yetkiliğini uluslararası dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu 

uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İletişim 

Tasarımı 
  1 

Sosyoloji lisans, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Yüksek Lisans; Tasarım, Teknoloji 

ve Toplum doktora programı mezunu olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1   

Doğal dil işleme ve yapay öğrenme 

konularında çalışmış olmak. Bu konularda 

destekli araştırma projeleri yürütmüş olmak. 

Uluslararası konferanslarda sunumları, doğal 

dil işleme ve yapay öğrenme alanlarında 

bilimsel dergilerde çalışmaları ve atıfları 

bulunmak 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
1   

Doktorasını yurt dışından almış, Uluslararası 

İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında, özellikle 

Türk Dış Politikası ve Rusya çalışmaları 

hakkında uzmanlaşmış, güçlü bir yayın ve 

proje geçmişine sahip, İngilizce ders 

verebilecek ve SSCI endeksli uluslararası 

hakemli dergilerde yayınları bulunan adaylar 

başvurabilir. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

 1  

Doktora çalışmasını Gastronomi bağlamında, 

Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış 

(tercihen yurt dışında) ve doçentlik unvanını 

Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

  1 

Doktora çalışmasını Gastronomi bağlamında, 

Beslenme ve Diyetetik alanında (tercihen 

yurt dışında) yapmış olmak (Yurt dışından 

alınan doktora derecesinin denkliğinin 

alınmış olması gerekmektedir). 

 4441/1/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Yüksekokulu’na Öğretim Görevlileri 
alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Formu (https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-

olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.) 
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2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç 
referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır), Tezli 

Yüksek Lisans diploması, varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-devletten alınan 
belgeler geçerlidir.) 

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 
gerekmektedir.) 

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 
olması gerekmektedir.) 

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu belirten 

belge (Bakaya durumda olmamak) 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları e-posta 

yoluyla (scola.recruiting@ozyegin.edu.tr) ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru 
ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve 
kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup 
tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 01.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 16.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.07.2020  
Sınav Giriş Tarihi : 24.07.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.07.2020 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar 

ALES 

Puanı 

YDS /  

Eş Değeri 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 

Fakültelerin İngilizce 

Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi, 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık), Çeviri 

bilim (İngilizce) bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak ve 

en az tezli yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış olmak. 

70 90 

 4441/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4620/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4621-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4622/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4623/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4624/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4625/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4626/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4627/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7248 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve

Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin
Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 2710)
–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına

Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar
Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü
Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak
Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2711)

–– Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki
Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2712)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/311, 312, 313,

314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321)

YÖNETMELİKLER
–– Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans

İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2020 Tarihli ve 9419 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2020 Tarihli ve 9420 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2020 Tarihli ve 2017/40089 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 13. ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME: 29/6/2020 Tarihli ve 2704 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Sağlık Bakanlığından:
	Sağlık Bakanlığından:

