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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BANDROL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkra-
sına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bi-
tirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Bandrollerin türü ve özellikleri Genel Mü-
dürlükçe belirlenir ve her türdeki bandrol satışı Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir. Ban-
drol başvurusunda çoğaltım adedinden eksik veya fazla sayıda bandrol talebinde bulunulamaz.
Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin
ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütnamesine ek olarak
aşağıda yer alan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

a) Sinema eseri nüshaları için; banka dekontu ve kayıt tescil belgesi beyanı ile yurti-
çinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için
gümrük giriş belgeleri ve fatura.

b) Müzik eseri nüshaları için; banka dekontu, kayıt tescil belgesi beyanı, müzik eseri
sahipliği alanında faaliyet gösteren meslek birliği onayı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için
çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.
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c) Süreli olmayan yayınlar için; mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin
sözleşme/izin belgeleri, banka dekontu ve sertifika numarası beyanı ile birlikte yurtiçinde çoğaltılan
nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş bel-
geleri.

ç) İsteğe bağlı bandrol için; (c) bendinde belirtilen belgelere ilaveten kayıt tescil bel-
gesinin tarih ve numarasını içerir beyan. Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların gi-
derilmesi bakımından Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek birlikleri/fede-
rasyonlar bandrol başvurusunda belirtilen nüshalara ilişkin denetim yapabilir.

Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan; bedii, ilmi, öğretici
veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eser-
ler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabidirler.

Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde yayma hakkının devralınması suretiyle yurtdışından
ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile baskı adedi yüzden fazla olmamak koşuluyla kullanıcı
talebine özel olarak çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol
alanların bu bandrolleri, hangi yayınlarda kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekir. Bu
bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tespit edildiği materyale bakılmaksızın; elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla
gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunları,
sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tâbidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Denetimlerde, suça ve suç eşyasına ilişkin koruma tedbirlerine gerek duyulması halinde, kol-
luk görevlileri 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 4/7/1934 tarihli
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri kapsamındaki yetkilerini kullanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “öncelikle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim komisyonları, bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak re’sen veya ihbar üzerine
denetim yapar. Denetim komisyonu üyelerinin öncelikli görevlerini komisyonun iş ve işlemleri
oluşturur. İhtiyaç halinde valilerce aynı esaslar çerçevesinde denetim komisyonuna bağlı alt
komisyonlar oluşturulabilir.

Komisyonun üye sayısı ve üyeleri valilerce belirlenir. Vali tarafından, denetim komis-
yonunun yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, komisyon başkanı olarak İl Emniyet Mü-
dürlüğünden seçilecek bir temsilci ve başkan yardımcısı olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğünden seçilecek bir temsilci görevlendirilir. Komisyonların sekretarya işlemleri İl Emniyet
Müdürlüklerince yürütülür. Komisyon başkanı, komisyonun toplantılarını yönetir, yıllık dene-
tim ve çalışma programını hazırlar ve denetim yapacak kişileri görevlendirir. Aylık denetim ve
yıllık genel faaliyet raporları düzenleyerek valilik ve Bakanlığa sunar.

Komisyon yaptığı denetimler esnasında, bandrol uygulamasına ilişkin olarak Kanun ve
bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde, 9 uncu madde hükümlerinin
uygulanmasını teminen gerekli iş ve işlemleri yapar.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9/B – Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan

yerler; kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere,
belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırmakla ve bandrol talep formu ve taahhütnamesinin
bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilir. Faili tespit
edilemeyen bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal ise, numune alınmasına ilişkin
hüküm saklı kalmak kaydıyla, Suç Eşyası Yönetmeliğinde öngörülen kriterler aranmaksızın
imha edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM
MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya
İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“e) Bu Yönetmelikte tanımlanan planlarda, turizm tesis alanı kullanımları için maksi-
mum yatak kapasitesi belirlenmesi esastır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16/B maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu bölüm hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili idareden
ruhsat alınmış turizm tesisleri için talep edilmesi halinde sadece esaslı tadilat veya tesisin yıkılıp
yeniden yapılması halinde uygulanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16/C maddesinin üçüncü fıkrasının (l) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkon-
lar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya
kapalı merdiven evi, resepsiyon ve lobi bölümleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2003 25278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/8/2020 31207
2- 14/8/2020 31213
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat
Acentaları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya
gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kulla-
narak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin”
ibaresi “anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin,
limited şirketlerde şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesin-

leşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“e) Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat

acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde
ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması.”

“(2) Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada
belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faa-
liyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası
ile gerçekleştirebilir. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin
tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait
olduğu açıkça belirtilir.

(3) Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim
araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kul-
lanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan on-
line satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez.
Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla
Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını
online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak
zorundadır.

(4) Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan
elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa
yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları
bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online
satış kanallarına bağlanabilir.

(5) Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış ka-
nallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorundadır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-
kanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TÜRSAB’a” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararı,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Acenta Unvanı, Ticaret

Unvanı, Adres, Grup, Nev’i, Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği, Şirket Birleşmesi ve
Şirket Bölünmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde ve yedinci fıkrasında yer alan “şirket birleşmesi” ibarelerinden sonra gelmek üzere
“veya şirket bölünmesi” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde
yer alan “şirket birleşmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şirket bölünmesinde”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Acenta adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtil-
diği beyanı,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Şirket birleşmesi ve şirket
bölünmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “şirket birleşmesi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şirket bölünmesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (f)
bendinde yer alan “Birleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bölünme” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Zorunlu sigorta ve söz-
leşmeler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura iliş-
kin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, se-
yahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürü-
nün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşme-
lerde açıkça belirtilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online

satış kanalları için de uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentaları, 17 nci mad-

denin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile
44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında istenilen nitelikleri bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren
üç ay içerisinde sağlar.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/10/2007 26664

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2010 27526
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

HAYVAN KAYNAKLI DOKULAR KULLANILARAK İMAL

EDİLEN TIBBİ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan dokusundan türetilen cansız ürünler

veya cansız hale getirilmiş hayvan dokusu kullanılarak imal edilen, implante edilebilir aktif

tıbbi cihazlar da dâhil tıbbi cihazların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması ile ilgili özel

gereklilikleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; sığır, koyun ve keçi türleri, geyik, elk, vizon ve kedilerden elde

edilen hayvan dokuları ile birlikte bunların türevlerine uygulanır.

(3) Tıbbi cihazların imalatında kullanılan kolajen, jelatin ve iç yağı asgari olarak;

24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kul-

lanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen beşeri tüketime uygunluğa yö-

nelik gereklilikleri karşılar.

(4) Bu Yönetmelik;

a) En az Ek-I’in 3 numaralı maddesinde belirtilen kadar etkin olan koşullar altında iş-

lenen iç yağı türevlerine,

b) İnsan vücudu ile teması amaçlanmayan ve yalnızca sağlam deri ile teması amaçlanan

tıbbi cihazlara,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 15/7/2018

tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili

Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azaltma, eliminasyon veya ortadan kaldırma: Enfeksiyonun veya patojenik reaksi-

yonun önlenmesi amacıyla TSE enfekte edici ajanların sayısını azaltan, elimine eden veya or-

tadan kaldıran işlemi,

b) Başlangıç materyali: 1 inci maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan cihazların

üretildiği veya üretilmesine yardımcı olan hayvan kaynaklı hammaddeleri ya da diğer ürünleri,

c) Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati (TSE): İnsanlarda görülenler dışındaki tüm bulaşıcı

süngerimsi ensefalopatileri,

ç) Cansız: Metabolizma veya çoğalma potansiyeli olmayanı,

d) Doku: Hücrelerin, hücre dışı yapıların veya her ikisinin organizasyonunu,
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e) Hücre: Herhangi bir canlının, uygun ortamda tek başına varlığını sürdürebilen ve

kendi kendini yenileyebilen organize olmuş en küçük birimini,

f) İnaktivasyon: TSE enfekte edici ajanların enfeksiyona veya patojenik reaksiyona yol

açma yetisini azaltan işlemi,

g) Kaynak ülke: Hayvanın doğduğu, yetiştirilmiş ve/veya kesilmiş olduğu ülkeyi ya da

ülkeleri,

ğ) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

h) Sığır süngerimsi ensefalopati (BSE): Sığırlarda görülebilen bulaşıcı süngerimsi en-

sefalopatileri,

ı) TSE enfekte edici ajanlar: TSE’leri bulaştırma yetisi olan sınıflandırılmamış patojenik

ajanları,

i) Türev: Bir veya daha fazla muamele, dönüştürme veya işleme adımları vasıtasıyla

hayvan dokusundan elde edilen bir materyali,

j) Yetkili otorite: Türkiye’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu (Kurum), AB üyesi

devletlerde tıbbi cihazlar alanında yetkilendirilmiş otoriteleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için 7/6/2011 tarihli

ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve

27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yö-

netmeliği ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Risk Analizi ve Risk Yönetimi, Onaylanmış Kuruluşlar,

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, Piyasaya Arz ve Hizmete Sunum

Risk analizi ve risk yönetimi

MADDE 4 – (1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası veya

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca uy-

gunluk değerlendirmesine yönelik başvuru yapılmadan önce, bu Yönetmeliğin 1 inci madde-

sinin birinci fıkrasındaki tıbbi cihazların imalatçısı ya da imalatçının yetkili temsilcisi Ek-I’de

yer alan risk analizini ve risk yönetimi planını uygular.

(2) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren ısmarlama ci-

hazlar ve klinik araştırma amaçlı cihazlar için Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yö-

netmeliğinin Ek VI’sı veya Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek VIII’i uyarınca imalatçının ya da

yetkili temsilcisinin beyanı ve dokümantasyon, ayrı ayrı Ek-I’in 1 numaralı maddesinde belir-

tilen özel şartlara uygunluğu da karşılar.

Onaylanmış kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tıbbi cihazlara

yönelik Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

kapsamında atanacak onaylanmış kuruluşların, söz konusu cihazların Vücuda Yerleştirilebilir

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümleri ile bu Yönetmeliğin
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Ek-I’inde belirtilen özel gerekliliklere uygunluğunu değerlendirebilecek vasıfta uzmanlığa ve

güncel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Kurum bu kapsamda atanmış olan onaylanmış ku-

ruluşların gerekli güncel bilgiyi ve uzmanlığı sürdürdüğünü düzenli olarak izler ve doğrular.

(2) Onaylanmış kuruluşların atanması ve izlenmesi 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuru-

luşlara Dair Tebliğ uyarınca gerçekleştirilir.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 6 – (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihazlara yönelik uygunluk

değerlendirme prosedürleri, bu cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmeliği veya Vücuda Yerleştirile-

bilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinde yer alan temel gerekliliklere ve bu Yönetmeliğin Ek-

I’inde yer alan özel gerekliliklere uygunluğunun değerlendirmesini içerir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, cihazların faydalarının artık risklere göre daha ağır bastığını

doğrulamak için imalatçı tarafından sunulan dokümantasyonu değerlendirir. Bu değerlendir-

mede aşağıdaki hususlar özellikle dikkate alınır:

a) İmalatçının risk analizi ve risk yönetimi süreci.

b) Düşük riskli dokular ya da sentetik alternatifleri dikkate alınarak hayvan dokularının

ya da türevlerinin kullanılmasının gerekçesi.

c) Eliminasyon ve inaktivasyon çalışmalarının sonuçları ya da ilgili literatür analizinin

sonuçları.

ç) İmalatçının; hammadde kaynakları, bitmiş ürünler, üretim süreci, yapılan testler ve

yüklenicilere ilişkin kontrolü.

d) Tedarikçi tarafından yürütülenler de dâhil hayvan dokularının ve türevlerinin kay-

naktan elde edilmesi ve işlenmesi, patojenlerin elimine edilmesi ya da inaktive edilmesi sü-

reçleriyle ilgili hususları denetleme gerekliliği.

(3) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Uygunluk değerlendirme prosedürü çerçevesinde risk analizi ve risk yönetiminin de-

ğerlendirilmesi sırasında, başlangıç materyalleri için mevcutsa Avrupa İlaç ve Sağlık Ürünleri

Kalite Direktörlüğü (EDQM) tarafından düzenlenen TSE uygunluk sertifikasını dikkate alır.

b) Söz konusu tıbbi cihaza yönelik başlangıç materyalinin uygunluğunu değerlendirmek

için ek bilgi gerektiğinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtildiği şekilde değerlendirmeye imkân

tanıyacak ilave bilgilerin verilmesini talep edebilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, bir AT tasarım inceleme sertifikası ya da AT tip inceleme

sertifikası düzenlemeden önce, ikinci fıkraya göre yaptıkları değerlendirmelerini Ek-II uyarınca

bir özet değerlendirme raporu şeklinde Kurum aracılığıyla Komisyona ve diğer yetkili otori-

telere bildirir.

(5) AB üyesi devletlerin yetkili otoriteleri, dördüncü fıkradaki özet değerlendirme ra-

poru hakkındaki görüşünü;

a) TSE uygunluk sertifikası almış olan başlangıç materyalleri kullanan tıbbi cihazlarla

ilgili olarak onaylanmış kuruluşun dördüncü fıkra uyarınca Kurumu bilgilendirdiği tarihten iti-

baren dört hafta içinde,
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b) TSE uygunluk sertifikası sunulmamış olan başlangıç materyalleri kullanan tıbbi ci-

hazlarla ilgili olarak onaylanmış kuruluşun dördüncü fıkra uyarınca Kurumu bilgilendirdiği

tarihten itibaren on iki hafta içinde,

verir.

(6) Onaylanmış kuruluşlar, beşinci fıkraya göre alınan tüm görüşleri göz önünde bu-

lundurur. Alınan görüşlerin biri ya da daha fazlasını dikkate almama hususundaki gerekçeler

dâhil bu konudaki açıklamayı ve nihai kararlarını, Komisyona ve görüşlerin alındığı AB üyesi

devletlerin yetkili otoritelerine iletmek üzere Kuruma bildirir.

(7) İmalatçı, cihazda kullanılan hayvan dokusu veya türevlerine ya da cihaz ile ilişkili

TSE risklerine yönelik değişiklikler hakkındaki bilgileri toplar, değerlendirir ve onaylanmış

kuruluşa sunar. Bu bilgilerin, toplam TSE riskinde bir artışa yol açması durumunda bu mad-

denin bir ilâ altıncı fıkralarındaki hükümler uygulanır.

Piyasaya arz ve hizmete sunum

MADDE 7 – (1) Kurum, 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihazların ancak bu

Yönetmelikte yer alan özel gereklilikleri ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yö-

netmeliği ya da Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerini karşılamaları şartıyla piyasaya arz edil-

mesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlar hakkında uygulanacak hükümler

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve faaliyet gösterenler

hakkında 4703 sayılı Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, hayvan kaynaklı dokular kullanılarak imal edilen vü-

cuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar bakımından 93/42/AET sayılı Tıbbi

Cihaz Direktifinde ve 90/385/AET sayılı Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direk-

tifinde yer alan gerekliliklere ilişkin özel şartları düzenleyen 8/8/2012 tarihli ve (AB) 722/2012

sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-

sinde hazırlanmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4703 sayılı Kanun,

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.

14 Ocak 2021 – Sayı : 31364                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 14 Ocak 2021 – Sayı : 31364



14 Ocak 2021 – Sayı : 31364                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 14 Ocak 2021 – Sayı : 31364



14 Ocak 2021 – Sayı : 31364                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 14 Ocak 2021 – Sayı : 31364



14 Ocak 2021 – Sayı : 31364                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 14 Ocak 2021 – Sayı : 31364



Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim ve öğretimi düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek

lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faali-
yetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Akademik Takvim: Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim dönemini,
c) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) EABD: Enstitü ana bilim dalını,
d) EASD: Enstitü ana sanat dalını,
e) Enstitü: Kastamonu Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü,
f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim/ana
sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
ı) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
j) Uzaktan öğretim ve uzaktan öğretim dersi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı

coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak
gerçekleştiği eğitim biçimi ve belli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak
aktarılmasına yönelik organizasyonunu,

k) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
l) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim kurumları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavları,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı
MADDE 5 – (1) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün

onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu hazırlık programı lisansüstü programların
sürelerine dâhil edilmez.
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(2) Öğretim dili, lisansüstü programının dilidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Enstitü ku-
rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesi-
nin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar, YÖK’ün belirlemiş olduğu

lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, EABD/EASD kurulunun teklifi,
Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır. Öğretim ele-
manı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan
öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan
öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınav-
larının yapılma şekli yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yeni açılacak dersler, ilgili EABD/EASD kurul kararı ile teklif edilir. Enstitü kuru-
lunun uygun görüşü ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve açılması planlanan derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, EABD/EASD kurul kararı ile önerilir. Enstitü yönetim kurulunun
onayı ile kesinleşir.

(4) Bir lisansüstü programının ders planındaki ders değişiklikleri, ders iptali, ders kredi
değişikliği, ders kodu ve benzeri değişiklikler ile öğrencilerin bu değişikliklere ilişkin intibak
ilkeleri EABD/EASD başkanlığı tarafından hazırlanarak, EABD/EASD kurul kararı ile birlikte
enstitüye önerir. Değişiklikler, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesin-
leşir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulanacak usul
ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı isim ve/veya içerikle ders açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kontenjanı, Başvuru İlanı ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programların kontenjanı
MADDE 7 – (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
iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırı-
labilir.

(2) Lisansüstü programlar için kontenjan ve başvuru şartları, EABD/EASD başkanlı-
ğının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için başvuru, adaylarda aranacak şartlar, bi-
limsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların değerlendirilmesinde Senato ta-
rafından belirlenen esaslar uygulanır.
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Yüksek lisans başvurusu
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafın-
dan belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında, ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50 'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği
gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-
dirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

Doktora başvurusu
MADDE 9 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES ’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzman-
lık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.
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ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yüksek li-
sans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirmeye alınabilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenil-
diği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan
türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 pu-
andan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden
elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile
çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı
veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-
suslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Se-
nato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora prog-
ramına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp
puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES
puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Sanatta yeterlik başvurusu
MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları
ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak şartıyla Senato
kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) 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 ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato
kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlara
ilişkin ana bilim/ana sanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilim ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD baş-

kanlığının önerisi ile öğretim üyeleri arasından en az üç asıl veya beş asıl iki yedek üye olmak
üzere EYK tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (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 yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek ve alana intibaklarını sağlamak için bilimsel ha-
zırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Alınan dersler mezuniyet belge-
sinde görülür. Ancak lisansüstü genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programı
ile birlikte lisansüstü ders alınması durumunda lisansüstü program süresi başlamış olur.

(5) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin ders kaydı, devam, sınavlar, derslerden
başarılı sayılma şartları ve ders tekrarı gibi konularda kayıtlı bulundukları lisansüstü program
için belirlenen şartlar geçerlidir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu
EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere
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kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-
lemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul ko-
şulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uy-
gulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı veya ya-
bancı uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme
şartları Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde; Senato tarafından kabul edi-

len yönerge esasları uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı katkı payı ve/veya öğrenim ücretini

ödemekle yükümlü öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili mevzuata göre ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek
lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programa kayıt yaptıran öğ-
rencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine YÖK tara-
fından belirlenir.

Kayıt ve dersler
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin
açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders
alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre
yürütülür.

Seminer, proje çalışması
MADDE 18 – (1) Seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Enstitü tara-

fından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan seminer/proje yazım kılavuzuna göre hazırlanır.
Değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

üyesi tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili
devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin
sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

a) Başarı Notu Kat Sayı Karşılığı Puan Karşılıkları
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 65-74
DC 1,50 58-64
DD 1,00 50-57
FF 0,00 49 ve altı
MU -- --
GR 0,00 0,00
D 0,00 0,00
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b) Ayrıca aşağıdaki harf notları kullanılır:
1) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine ge-

tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D)
notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

2) Yeterlik sınavına giren ve başarılı bulunan öğrenciye B (başarılı), başarısız olan öğ-
renciye K (başarısız) notu verilir. Yeterlik dersini seçtiği dönem jüri oluşturulmazsa S (süren
çalışma) notu verilir.

3) Tez önerisini veren ve başarılı bulunan öğrenciye B (başarılı), başarısız olan öğren-
ciye K (başarısız) notu verilir. Tez önerisinin seçildiği dönem, tez önerisi verilmedi ise S (süren
çalışma) notu verilir.

4) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrenciye her dönem B (başarılı) notu
verilir. Başarısız olup kalmışsa K (başarısız) notu verilir.

5) Uzmanlık alan dersini başarı ile sürdürmekte olan öğrenci her dönem B (başarılı),
başarısız olup kalmışsa K (başarısız) notu verilir.

6) Seminer dersi B (başarılı) veya K (başarısız) olarak değerlendirilir.
7) Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir.
8) Bir dersten muaf olma durumunda MU (muaf) kullanılır.
9) Bir dersten başarılı sayılmak için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC,

doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.
Ağırlıklı genel not ortalaması ve notların yükseltilmesi
MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kre-
disine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamak
olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
başarı notu geçerlidir.

(3) Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değer-
lendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencinin kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.
b) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması.
c) Kayıtlı olduğu programdan yatay geçiş yoluyla ayrılması.
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilgili programın tamamlanamaması ve/veya

belirlenen şartların sağlanamaması.
(2) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri

iade edilmez.
(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Kayıt dondurma ve izinler
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli maze-

retlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve Enstitü Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul ede-
ceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla,
tezli yüksek lisans programları için iki yarıyıla, doktora programları için dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında
öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.
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(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bi-
limsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geç-
memek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez,
sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç derslerin başlamasına
kadar yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağ-
lanır.

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Disiplin
MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliği kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle normal ve ikinci öğretim
şeklinde yürütülebilir.

Ders ve AKTS yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den

az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli seminer
dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda derslerini
tamamlayacak olanlar hariç olmak üzere seminer dersi birinci dönemde verilmez.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS derse kayıt olabilir.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması şartıyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başarı denetlemesi
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve

mezuniyeti için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya
kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programdan

ders almamak şartıyla, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken
üç yarıyılda tamamlanabilir.

Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği
MADDE 28 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak enstitüye
önerir. Tez danışmanı EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına
gerekçeli başvurusu, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını
sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan
sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce
de yapılabilir.

(4) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka
bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla Üniversite dışındaki kamu kurum-
larına geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki
lisansüstü öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi,
ilgili EABD/EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK kararı ile devam edebilir.

(5) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 29 – (1) Öğrenci kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamladıktan

sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın
onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurul
kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürede danışman onayını taşıyan tez konusu değişik-
liği formu EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. EABD/EASD Kurul kararı ile enstitüye
iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden en az altı ay tez savunmasına giremez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından kabul edilen lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte öğrenci tezini enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dı-
şından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüride bulunamaz.

(4) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğ-
renciye jüri dışındaki katılımcılar soru soramaz.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
ve ilgili programın enstitü bünyesinde açık olması şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin tezsiz yüksek lisans progra-
mını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin
yedi adet basılı ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet kopyasını (taşınabilir bellek),YÖK
tarafından istenen diğer belge ve dokümanlarla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrenci-
sine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elek-
tronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından
YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle normal ve ikinci öğretim olarak veya
uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülebilir.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri enstitü tarafından; dersler, sınavlar ve ilgili hükümler YÖK’ün belirlediği esaslar
çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tara-
fından yürütülür.

Ders ve AKTS yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 75 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersine kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem
projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Fakat öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu
dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ve dönem projesine kayıt olabilir.
(4) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız

olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönemde her bir ders için belirlenen ders ücreti
tekrar ödenir.

Başarı denetlemesi
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Proje çalışma konusu belirlenmesi, değiştirilmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Dönem projesine kayıt olan tezsiz yüksek lisans programı öğrenci-

lerinin danışman tarafından onaylanan proje konuları EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bil-
dirilir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu ve danışman değişikliği talebinde bulunabilir.

(3) Proje, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu karar
danışman tarafından EABD/EASD aracılığıyla enstitüye tutanakla bildirilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci,

elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje kopyası (taşınabilir bellek) ve ilgili belgeleri
enstitüye teslim ederek mezuniyet işlemlerini başlatır. Mezuniyet tarihi projenin başarılı bu-
lunduğunu gösterir belgenin danışmanı tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği
tarihtir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, dip-
loma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış
olduğu derslerin not dökümü verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, müracaat ettikleri tezli yüksek li-
sans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 39 – (1) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları
geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için ge-
rekli adımları belirleme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak te-
zin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir
alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve AKTS yükü
MADDE 40 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renci için toplam 21 kredi ve 240 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının
öngördüğü seminer dersi dahil zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalardan oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS derse kayıt olabilir.
(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredi-

sinden az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 15 ders, seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Doktora programlarında; öğrenci, danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilir.
Öğrenci yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
ise en fazla dört ders seçebilir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler doktora ders yüküne ve
kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 41 – (1) Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not or-

talamasının en az 3,00 olması gerekir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin se-
miner dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
rencinin ise seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.
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Süre
MADDE 42 – (1) Doktora programı, kayıt olduğu programdan ders almamak şartıyla,

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi
on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört
yarıyıldır.

(2) Doktora 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 öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini 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 öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ve ilgili programın enstitü bünyesinde açık olması
şartıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin
tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği
MADDE 43 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak enstitüye
önerir. Tez danışmanı EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bi-
lim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda görevlendirilecek ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD başkanlığına gerekçeli
başvurusu, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdü-
rürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra
sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de ya-
pılabilir.

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka
bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla Üniversite dışında kamu kurumlarına
geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki doktora
öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, ilgili
EABD/EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK kararı ile devam edebilir.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.
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Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde yeterlik sınavı
başvurusunu EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye yapar. Yüksek lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler içinde ye-
terlik sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin
alanının uyumlu olması gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğ-
renciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üze-
rinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(5) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği ke-
silir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu nitelikteki öğrenci; danış-
manının görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla yüksek lisans progra-
mına kayıt yaptırabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
(TİK) oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD/EASD içinden ve
biri dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme sınavları söz konusu komite tarafından
yapılır.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD
başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 46 – (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, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
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sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunma sınavı,
yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden 20 gün önce enstitüye danışmanı tarafından
EABD/EASD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde ilgili form ve ekleri ile enstitüye bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi
durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

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

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde
rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Doktora tez önerisi savunma sınavları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez izleme sınavları
MADDE 47 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran

ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Belirlenen dönem-
lerde tez izleme komitesi toplantısının yapılmaması durumunda öğrenci başarısız olarak değer-
lendirilir.

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sı-
navına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen
öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden on gün önce
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek ilgili form ve ekleri EABD/EASD başkanlığı
aracılığıyla enstitüye iletilir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte
sınava girmeyen veya enstitüye üç gün içinde tez izleme komitesi tarafından onaylanmış form
ve eklerini sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez izleme komitesinin
onayı EYK kararı ile değişiklik yapılabilir.

(9) Tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu ve EYK tarafından kabul edildiği hal-
lerde, tez önerisi en geç altı ay içerisinde tekrar verilir. Bu durumda, tez önerisi ile ilgili süreç
tekrarlanır.
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(10) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya TİK tarafından tez konusu değişti-
rilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zo-
rundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 48 – (1) Öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen lisansüstü tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
danışmanı tarafından doldurulan tez ön inceleme formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı TİK raporu sunmuş ol-
ması gerekir.

(4) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre doktora yayın ve/veya proje koşul-
larını sağlaması gerekir.

(5) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
Tez savunma jürisi
MADDE 49 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve

EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(2) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

Tez savunma sınavı
MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en erken on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi EYK’ya gönderir.

(3) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen tarih ve saatte öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı
olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Jüri
üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı tez
savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili EABD/EASD aracılığıyla enstitüye teslim
edilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(7) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci düzeltilmiş tezini danışman önerisi, EABD/EASD başkanlığının teklifi
ve EYK kararı ile belirlenen sınav tarihinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü ta-
rafından söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili son kontroller yapılır, kurallara uyulmaması
halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltil-
mesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını (taşına-
bilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(3) EYK, talep edilmesi halinde, tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD progra-
mının onaylanmış adı yer alır.

(5) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(6) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışması
MADDE 52 – (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. Bu programın amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yap-
mayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını
sağlamaktır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak
olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;
sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen
bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(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 şartıyla en
az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 (iki yüz kırk) AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az on beş ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 (üç yüz) AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu
Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Danışman atanması
MADDE 53 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üni-

versite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,
bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından be-
lirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Süre
MADDE 54 – (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 Üniversite ile
ilişiği 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 Üniversite 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 halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için Senato tara-
fından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
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Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(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 EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil
beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta
yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru ve 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, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı ve-
rilen 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 savunma sonunda
da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK 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 iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
enstitü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 57 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 58 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri ça-
lışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari
muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) EK tarafından onaylanan dersler içinden öğrencilerin hangi dersleri alacağına, öğ-
renci ile birlikte danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar,
EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-
törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

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

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 59 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen
posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Üniversite Öğrenci Lisansüstü Bilgi Sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ ye-
rine geçer.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 61 – (1) 30/7/2017 tarihli ve 30139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kas-

tamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 246 

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

 
 247 

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

 
 248 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından:  

Aşağıda belirtilen taşınmaz satışı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 

kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

1- Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 40 parseldeki 53.246,18 m2 

sahalı Canlı Hayvan Satış ve Kesim yerinin satış işi, 

Tahmini bedeli : 32.000.000,00 TL (KDV Muaf) 

Geçici teminatı : 960.000,00 TL  

İhale tarih ve saati : 26.01.2021 Salı günü saat 14:30 

Söz konusu arsa üzerinde 2.676.469,77 TL değerinde taşınmazlar bulunmaktadır. 

Ayrıca; 16 Yıldırım Et Entegre San. Tic. A.Ş. lehine 29 yıl süreli irtifak hakkı vardır. 

(Başlangıç-Bitiş tarih: 29.09.2005 - 29.09.2034) 

İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacak olup şartname, Mali Hizmetler Müdürlüğü 

İhale Biriminde görülebilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması 

gerekmektedir. 

- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi 

- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartı ibrazı 

- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile T. C. kimlik kartı ibrazı (Vekâletnamede; 

her türlü ihalelerde teklif vermeye yetkisinin verilmesi gerekmektedir.) 

- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge 

- Tüzel kişiler için, bağlı olunan makamdan alınan faaliyetin devam ettiğine dair belge 

(İhale ilanından sonra düzenlenmiş) 

- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat (Bankadan getirilecek 

ise mektup örneği İdareden alınacak) 

- Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak) 

- İhaleye katılımda yasaklı olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak) 

- Teklif mektubu 

Yukarıda sayılan belgeler zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine verilmek zorundadır. 

Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki 

takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde 

kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

Not: Taşınmaz Bedeli (KDV Muaf), Karar Pulu (Teklif bedeli üzerinden Binde 5,69 

oranında hesaplanacak), İhale İlan Yayın Ücreti tapu devrinden önce peşin tahsil edilecektir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 223/1-1 
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2021 YILI TOHUM HAZIRLAMA, TAHMİL TAHLİYE, TONAJLI İŞLER, YEVMİYELİ 
İŞÇİLİK VE MUHTELİF TARIM İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET  

SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021 

yılı Tohum Hazırlama, Tahmil Tahliye, Tonajlı İşler, Yevmiyeli İşçilik ve Muhtelif Tarım 
İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.01.2021 Salı günü saat 14:30’a kadar 
TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0 312) 417 78 39 
 209/1-1 

—— • —— 
24 KALEM YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/12918 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/ 71619- 71609 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 24 Kalem Yedek Malzeme Alımı 
3- İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
09.02.2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 213/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İdare: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 

Proje: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi (REIP) – Ek Finansman (AF) 

İhale Adı: 400/154/33 kV Deri OSB GIS Trafo Merkezi 

Ülke: Türkiye 

Dünya Bankası Kredi No: IBRD - 90510 

İhale Referansı: DB.ATT.29 

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi - Ek Finansman kapsamında bir 

ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz1 gelirinin bir kısmı 400/154/33 kV Deri OSB GIS Trafo 

Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Trafo Merkezinin tesisi ve malların Temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki 

gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve garanti süresinin bitiminden sonra, 5 yıllık tamir işleri de dahil olmak üzere, 400/154/33 kV 

Deri OSB GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. İstekliler Yeterlik 

Kriterlerine aşağıdaki bağlantı adresinden göz atabilirler: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler 

3. İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemeleri” ( Temmuz, 

2016) (Revizyon: Temmuz 2016, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 “(İhale Düzenlemeleri)” nde 

belirtilen Teklif Talebi (RFB) yöntemi kullanılarak uluslararası rekabetçi ihale yoluyla 

gerçekleştirilecek ve İhale Düzenlemelerinde tanımlandığı gibi tüm uygun teklif sahiplerine 

açıktır. 

4. İlgili uygun istekliler aşağıdaki adresten 10:00 - 16:00 saatleri arasında daha fazla bilgi 

alabilirler 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  

Tel. : +90 312 203 89 11  

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr  

5. İngilizce ihale dokümanı, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

11.000,00 TL’nin ya da 1.500,00 ABD Doları’nın (KDV dahil) ödendiğini gösteren dekont ile 

yazılı başvuru yapılarak alınabilir. Ödeme aşağıda belirtilen hesap numaralarına doğrudan 

yapılacaktır. Yerel teslimatta ihale dokümanı posta ile gönderilecektir. 

                                                           
1 İkraz anlaşmasının Ocak 2021 de imzalanması öngörülmektedir. 
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Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781 

IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948 

IBAN No : TR880001500158007281639948 

6. Teklifler 3 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim 

edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve 

aşağıdaki adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 3 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’da 

(yerel saatle) açılacaktır. 

7. Bütün Teklifler 400/154/33 kV Deri OSB GIS Trafo Merkezi için 400.000,00 EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat(lar) ile birlikte teslim edilecektir 

8. Yukarıda belirtilen adres: 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

BEYAZ SALON, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, 4. Kat T BLOK 

Çankaya - ANKARA 270/1/1-1 

—— • —— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Employer: Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) 

Project: Renewable Energy Integration Project (REIP) - Additional Financing (AF) 

Contract title: 400/154/33 kV Deri OSB Gas Insulated Substation (GIS) 

Country: Turkey 

Loan No. /Credit No. / Grant No.: P169143 

RFB No: DB.ATT.29 

Issued on: 12.01.2021 

1. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received financing 

from the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project (REIP) – 

Additional Financing (AF), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the 

Contract for 400/154/33 kV Deri OSB Gas Insulated Substation (GIS).  

2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now 

invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: 

Supply of Substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage 

at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition 

including repair works for 5 years after the expiry of the guarantee period of 400/154/33 kV Deri 

OSB GIS Substation. The Bidders may review the qualification requirements at the following 

link: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler 
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3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a 

Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 

Borrowers (July 2016 revised in November 2017 and August 2018) (Procurement Regulations)”, 

and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

TRADE DEPARTMENT,  

and inspect the bidding document during office hours 10:00 to 16:00 at the address given 

below 

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Phone : +90 312 203 89 11  

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr  

5. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon 

the submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of TL 11.000.- or US$ 1.500.- (V.A.T included). The method of payment will 

be direct deposit to specified account number. The document will be sent by courier for local 

delivery. 

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781  

 IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., IBAN No : TR880001500158007281639948 

6. Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 03 March 2021 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. 

Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and 

anyone who chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 03 March 

2021 

7. All Bids must be accompanied by a Bid Security of 400.000,- Euros equivalent 

(threehundredthousand Euros) for 400/154/33 kV Deri OSB Gas Insulated Substation (GIS). 

8. The address referred to above is: 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

BEYAZ SALON MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı St. No: 12 T Block 4th Floor 

Çankaya/ANKARA 270/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 293/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 294/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 277/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 277/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 198/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/07/2020 tarih ve 2020/252 sayılı 

kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile tedavi 
ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına" kararı verilmiş olup 5237 sayılı TCK'nun 191/3 
maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki 
tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, tebligat üzerinde öngörülen süre içerisinde de 
başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve tedavi gereklerine uymamakta ısrar etmiş 
sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2020/2730 DS 2020/2182 Muhammed TAHHAN 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 
Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 226/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 11/07/2019 tarih ve 2019/82588 sayılı 

kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile tedavi 
ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına" kararı verilmiş olup 5237 sayılı TCK'nun 191/3 
maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki 
tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, tebligat üzerinde öngörülen süre içerisinde de 
başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve tedavi gereklerine uymamakta ısrar etmiş 
sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2020/1468 DS 2019/82588 
İsa Nurettin YILMAZ 

(T.C. No: 22825003226) 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 
Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 229/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hazreti Nuh İlim Eğitim ve Kültür Vakfı. 
VAKFEDENLER: Hadi DOĞAN, Hasan NİGİZ, Feyzi BEKEM, Mehmet Emin 

YAVUZ, Adnan MUÇIN, Sedat EBEM. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ŞIRNAK. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Cizre 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.11.2020 tarihli ve E: 2019/211, K: 2020/307 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi 
çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir 
taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak 
yetiştirmek, muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Şırnak İli, Silopi İlçesi, Başak Köyü Mevkii, 469 ada, 2 parsel 
sayılı, Yenişehir Mahallesi, 149 Sokak, TOKİ Konutları, 2A/4 Blok, 4. Kat, 18 nolu daire. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Emin YAVUZ, Sedat EBEM, Feyzi BEKEM. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden artan mal, hakları ve varlığı Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 222/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

1-BAŞVURU ŞARTLARI; 
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 
sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 
(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Bu kadroda 2 (iki) 

personel istihdam edilecektir. 
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak, 
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak, 
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
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viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak, 
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak, 
xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak, 
xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak. 
xv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen 
xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli, 
xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş 
xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan, 
xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, 

ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen, 
xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık, 
xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve 

yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek, 
xxiii. Pilot ekiplere kullanıcı hikayesi (user story) üzerinden efor tahmininde destek 

verecek, 
xxiv. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans 

metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak. 
b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 
(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Bu kadroda 1 (bir) 

personel istihdam edilecektir. 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
iii. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak. 
iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde 

çalışmış olmak. 
v. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak. 
vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak. 
viii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
ix. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak. 
x. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak. 
xi. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi 

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

olmak. 
xiii. Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
xiv. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak. 
xv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak. 
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xvi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak. 
xvii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
Tercihen 
xviii. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine 

sahip olmak. 
xix. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
xx. e-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 
xxi. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak 
xxii. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak 
II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 
Başvurular, 14/01/2021 - 28/01/2021 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’ nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 28/01/2021 
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1) İstenilen Belgeler 
a. Başvuru formu (Fotoğraflı) 
b. Özgeçmiş 
c. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
e. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
f. KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 
g. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 
(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
ı. Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
k. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

l. Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 14/01/2021 
Başvuru Bitiş Tarihi : 28/01/2021 
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
  Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 



14 Ocak 2021 – Sayı : 31364 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 01/02/2021 
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Proje Yönetimi 
2. Yazılım Mühendisliği 
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri 
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET) 
5. Yazılım mimarisi 
6. Bilgisayar Ağları 
7. Bilgi Güvenliği 
8. İşletim Sistemleri 
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 
10. Bilgisayar Donanımı 
11. Web Programlama ve teknolojileri 
12. Modelleme ve Simülasyon 
13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırasında belirtilenler 
Yazılı sınav, 04/02/2021 tarihinde saat 10:30 - 12:30 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 
tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde 
www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

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

100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

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

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 188/1-1 
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Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 

adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen 

boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS  

Türü 

KPSS  

Puanı 

1 Mimar TH 8 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin 

Mimarlık bölümünden mezun olmak. 
Kadın/Erkek P3 60 

2 
Zabıta 

memuru 
GİH 8 1 

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Mahalli İdareler, 

Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Dış 

Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, İthalat-

İhracat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret 

Yönetimi, Gümrük İşletme, Gümrük İşleri Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. B Sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P93 60 

3 Memur GİH 10 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Pazarlama ve 

Perakende Alanı ve Dalları veya Muhasebe ve 

Finansman Alanı -Muhasebe / Muhasebe ve 

Finansman Dalından mezun olmak. En az B Sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P94 60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 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, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 

yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun   

48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 

13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi 

için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu 

arasında (±) 10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 

doldurmamış olmak. 

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.elbeyli.bel.tr 

temin edilecektir. 

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir), 

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar 

çıktısı, 

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

i) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai 

günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS 

adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine, 

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri 

Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresine gönderebileceklerdir. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
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e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular; 

f) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo 

ölçümü yapmak üzere Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne istenilen belgelerle 

birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. 

g) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

h) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

i) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

- Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru 

kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır. 

- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin 

www.kiliselbeyli.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir. 

- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu 

belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Elbeyli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Belediyemizce, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava 

çağıracaktır. 

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 26.02.2021 günü saat 09.30”da başlamak üzere Hürriyet mahallesi Okul caddesi 

No: 2 Elbeyli- KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı - KİLİS adresinde yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 

Memur alımı için 26.02.2021günü saat 09.30’da başlamak üzere Elbeyli Belediyesi Ana 

Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Sınav Konuları: 

Sözlü sınav; 

I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

II. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
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III. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 

- Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

- Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 

puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

- Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadroları sınavında değerlendirme; 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15”er puan kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

- Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

- Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

- En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 

ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 194/1-1 
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Kütahya İli Yenikent Belediye Başkanlığından:  

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 

memur alınacaktır. 

SIRA 
KADRO 

UNVANI 
SINIFI 

KADRO 

DERECESİ 
ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ 

KPSS 

TÜRÜ 

KPSS 

PUANI 

1 Şoför GİH 13 1 

* En az lise ve dengi okul 

mezunu olmak,  

* En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P94 
En az 55 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana 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, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında; 

Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.yenikentgediz.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir.) 

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak) 

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

Başvuru esnasında istenilen belgeler 17.02.2021 tarihinden 22.02.2021 Pazartesi günü 

saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) 

müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent Belediye Başkanlığı Yenikent / 

Gediz/KÜTAHYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu 

olmayacaktır.) 

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz yenikent_belediyesi_1@hotmail.com internet adresine 

gönderilebilecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 

üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 

zamanı 26.02.2021 Cuma günü Belediyemiz www.yenikentgediz.bel.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 

tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi’ ne www.yenikentgediz.bel.tr internet adresinden 

erişebileceklerdir. Posta yoluyla da gönderilecektir. 

d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Sözlü sınav; 

Yenikent Belediyesi hizmet binasında (Yenikent-KÜTAHYA) 05.03.2021 tarihinde sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

2-Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 

konularında 15' er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet 

sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 195/1-1 
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 
şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri 
alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 75 

İtfaiyecilik ve Yangın 

Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil 

Savunma, Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik ön lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. En az (C) sınıfı 

sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın / 

Erkek 
P93 

En az 

60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve 
özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için 
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanunu’nun 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, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş 
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde 
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan 
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri 
Kurumumuzca yapılacaktır.) 

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2021 – Sayı : 31364 

 

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik 

ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri 
ekleyeceklerdir. 

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere 
fotokopisi, 

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet) 

- 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı (1 adet) 

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı, 
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet) 
- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Başvurular 15/02/2021 tarihinden 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen 

tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, 
Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu 
Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna 
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek 
başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

4- Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

5- Sözlü ve Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi 
tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 02/03/2021 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı genel ağ sayfasında https://www.diyarbakir.bel.tr/ ilan edilecek olup, ayrıca Sınav 
Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri 
bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres 
tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav: 
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 15/03/2021 - 26/03/2021 

tarihleri arasında; Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan 
Talaytepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 
olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 
kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; 
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.diyarbakir.bel.tr/ 
internet adresinde ilan edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemiz https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer 
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet 
adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu 
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 196/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir. 

Son Başvuru Tarihi Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün sonra

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim 

Görevlisi kadroları için) 
03.02.2021 * 

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi 

kadroları için) 
08.02.2021 * 

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi 

kadroları için) 
13.02.2021 * 

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazete’de yayım 

tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır. 

FAKÜLTE / MYO 

BÖLÜM / 

PROGRAM/  

ABD 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER 

UZMANLIK ALANI 
UNVANI

KADRO 

SAYISI 

İletişim Fakültesi 
Çizgi Film ve 

Animasyon 

Animasyon, çizgi film, grafik tasarım, 

görsel iletişim tasarım alanlarının 

birinden lisans derecesini almış olup, 

yine bu alanların birinde lisansüstü 

öğrenim görüyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 

Halkla ilişkiler ve iletişim bilimleri 

alanında çalışmalar yapıyor olup, 

iletişim bilimleri ya da halkla ilişkiler 

alanlarının birinden doçent unvanı 

almış olmak. 

Doç. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, 

Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya 

Psikoloji alanlarının birinde 

Doktorasını yapmış olmak ve aynı 

alanların birinde Doçentliğini almış 

olmak. 

Prof. Dr. 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında Doçentliğini almış olmak. 
Prof. Dr. 2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında lisans ve 

doktorasını tamamlamış olup, 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında Doçentliğini almış olmak. 

Doç. Dr. 2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

Doktorasını tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya 

Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

(İng.) 

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. 
Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinden birinde 

lisansını tamamlamış olup, 

Doçentliğini bu alanlarının birinden 

almış olmak. 

Doç. Dr. 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinden birinde 

lisansını tamamlamış olup, 

Doktorasını bu alanların birinden 

tamamlamış olmak. Tercihen sinyal 

işleme, makine öğrenme, büyük veri 

alanlarında uzmanlık sahibi olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(İng.) 

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği Lisans derecesini 

tamamlamış olmak 

Arş. Gör. 2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında 

Yüksek Lisans yapmış olmak ve Dil 

ve Konuşma Bozuklukları ve Terapisi 

alanında doktorasını tamamlamış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Ebelik ya da Hemşirelik Bölümünden 

Lisans mezunu olup, Ebelik ya da 

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği 

alanında Yüksek Lisans yapmış ya da 

yapıyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 

alanda Doktorasını tamamlamış ve 

Doçentliğini almış ve süresini 

tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 

alanda Doktorasını tamamlamış ve 

Doçentliğini almış olmak. 

Doç. Dr. 2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 

alanda Doktorasını tamamlamış olmak

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Perfüzyon 

Hemşirelik veya Perfüzyon Bölümü 

lisans mezunu olup, aynı bölümlerin 

birinde tezli yüksek lisans yapıyor 

veya yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

ABD 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD da 

Doçentliğini almış olmak 
Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

ABD 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD da 

Doçentliğini almış olmak 
Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

ABD 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD da 

Doçentliğini almış olmak 
Doç. Dr. 3 

Tıp Fakültesi 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

ABD 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD da 

Doktorasını yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları  

ABD 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD da 

Doçentliğini almış olmak 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 

ABD 

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD da 

Doçentliğini almış olmak 
Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 

ABD 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 

ABD da Doçentliğini almış olmak 
Doç. Dr. 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 

ABD 

Çene Yüz Protezleri Alanında 

Uzmanlığını almış olmak. 
Prof. Dr. 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Çocuk Diş Hekimliği 

ABD 

Çocuk Diş Hekimliği Alanında 

Uzmanlığını almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Endodonti  

ABD 

Endodonti Alanında Uzmanlığını 

almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

ABD 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Alanında Uzmanlığını almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Ağız ve Diş Sağlığı 

Periodontoloji Alanında Uzmanlığını 

almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Ağız ve Diş Sağlığı 

Konservatif Diş Tedavisi Alanında 

Uzmanlığını almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Diş Protez Teknolojisi 

Protetik Diş Tedavisi Alanında 

Uzmanlığını almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Diş Protez Teknolojisi 

Diş Hekimliği Bölümü lisans mezunu 

olup, Diş Hekimliğinin herhangi bir 

alanında Uzmanlığını/Doktorasını 

almış olmak 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İstenilen evraklar ve gerekli diğer bilgilere https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz. 

 203/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde

Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair

Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


