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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-

öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı (ABD)/Anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetme-
liğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan ana-
bilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında kadrolu
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Fakültelerde, bölüm başkanı ve anabilim dalı baş-
kanlarından oluşan kurulu; anabilim dalı veya dalları bulunmayan enstitü anabilim dalları ile
disiplinlerarası oluşturulan enstitü anabilim dallarında, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi
ve enstitü kurulunun onayı ile en az üç üyeden oluşan kurulu,



e) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlama-
larında gerekli olan zamanı,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Graduate Management Admission Test,
i) GRE: Graduate Record Examination,
j) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinde kazanılması gereken bilgi, kav-

rama ve beceri düzeyini,
k) Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üye-

si ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunu,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
o) Sürekli Eğitim Merkezi: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama

Merkezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
p) Ulusal/Uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim/anasanat dalı için Üniversitelerarası

Kurulun doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından ta-
ranan dergiyi,

r) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar

arasından; tezli yüksek lisans programları için yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak,  tezsiz
yüksek lisans programları için lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak, güz ve bahar ya-
rıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve
başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü ku-
rulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, bir lisans diplomasına sahip ol-
mak ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da
GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. 

(3) Sanatla ilgili yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Ancak disiplin-
lerarası programlarda ALES puanı aranabilir.

(4) Yüksek lisans programlarına müracaat için yabancı dil koşulu aranmaz.  
(5) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına

başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması
koşulu aranır. 

(6) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(7) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dalı programı
için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların kabulünde başarı
değerlendirmesi jüri tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:
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a) ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si ile lisans mezuniyet not ortalamasının
%20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın dört katı sayıda aday, önceden
duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır; sınav/mülakat 100 tam puan
üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir; 60’ın altında puan alan adaylar başarısız
kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya
GRE/GMAT puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav ve/veya
mülakat puanının %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel
başarı puanının en az 60 olması gerekir. 

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini
izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(9) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı
aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıra-
lamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer sınav puanı yüksek olan adaya öncelik ve-
rilir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip
olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES puanı aranmaz. Tezsiz
yüksek lisans programlarında, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak
genel başarı sıralaması yapılır ve kayıt hakkı kazananlar belirlenir. 

(11) Sanatla ilgili programlarda, genel başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalamasının
%50’si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %50’sinin toplanması ile elde edilir. Adayın ba-
şarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir. 

Doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasın-

dan, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı
kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun ona-
yından sonra ilan edilir. ALES ve eşdeğer sınav puanının %50’si ile mezuniyet not ortalama-
sının %20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın dört katı sayıda aday,
önceden duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır.

(2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve başvuru formunda iki akademik referans adı belirtmeleri gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir adayın, başvur-
duğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavla-
rından eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların, başvurduğu programın
ALES puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir
puan alması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması
gerekir. 

(5) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının
birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(6) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir doktora programına
başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması
koşulu aranır. 

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç
asil ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla, yazılı sınav ve/veya mülakata alı-

nır;  sınav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. 70’in
altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.
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b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ile;
1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalama-

sının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının  %30’unun toplanmasıyla,
2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı

sınav ve/veya mülakat puanının  %30’unun toplanmasıyla 
elde edilir. 
c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir. 
ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim

dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iş günü mesai
saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan ka-
dar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı
aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıra-
lamada eşitlik olması halinde ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü 
MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar

arasından yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi yapılarak güz ve bahar yarıyılları
başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru
koşulları, anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağ-
lanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın dört katı
sayıda aday, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile he-
saplanan puana göre sınava/mülakata alınır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının
birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anasanat

dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anasanat dalı programı için üç asil ve iki yedek
üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Başvuru koşullarını sağlayan ve mülakata çağrılan adaylardan, duyurulan gün ve sa-

atlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliklerini gösterecek performans, sergi, uygu-
lama ve benzeri bir çalışma yapmaları veya yazılı sınava girmeleri istenir. Bu çalışmalar, 100
tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik puanı verilir.  70’in altında puan alan aday-
lar başarısız kabul edilir. 

b) Adaylardan, başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştir-
dikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler, 100 tam
puan üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası puanı verilir.

c) Adayın yeterlik puanının %50’si ve etkinlik dosyası puanının %50’sinin toplanma-
sıyla genel başarı puanı belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının
en az 70 olması gerekir. 

ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anasanat
dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını, sınav/mülakat tarihini izleyen
iş günü mesai bitimine kadar, enstitü müdürlüğüne iletir. 

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı
aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır.  Sı-
ralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan
adaya öncelik verilir.
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Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına, başvuru koşullarını sağla-

yan adaylar arasından, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında
öğrenci alınabilir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve baş-
vuru koşulları; anabilim dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara
bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın dört
katı sayıda aday, ALES ve eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile
hesaplanan puana göre yazılı sınav ve/veya mülakata alınır. 

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şun-
lardır:

a) Tıp fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp pua-
nına veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,

b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans diplomasına ve DUS’dan
en az 50 puana veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,

c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar için, sayısal
ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının
birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürü-
tülür.

(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim
dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve iki yedek
üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla yazılı sınava/mülakata alınır. Sı-

nav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. 70’in altında
puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES ya da TUS/DUS puanının %50’si ile;
1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalama-

sının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,
2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı

sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,
3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakül-

teleri diplomasına ya da eczacılık ve fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzen-
lenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların
bitirme notunun %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat notunun %30’unun toplanması ile elde
edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı puanının en az 70 olması gerekir. 

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı anabilim
dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iş günü mesai
saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir. 

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların kontenjan kadar sıralanmış listesi enstitü
yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki
diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması ha-
linde, ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı

adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. 
Kontenjanların ilanı
MADDE 10 – (1) Enstitüler, öğrenci alacakları programlarının adlarını, başvuru ko-

şullarını, son başvuru ve sınav tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan,
her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, enstitünün web sayfasında ya da ulusal bir
gazetede yayımlanabilir.
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Öğretim üyesi yetiştirme
MADDE 11 – (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve

bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün
kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri,
bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programı öncesindeki eğitim

düzeyinde eksiklikleri belirlenmiş olan öğrencilere, bu eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda
belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, lisans dersleri veya başka bir lisans progra-
mından dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez. 

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı pu-
anları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri
uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır, yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belir-
tilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programını
tamamlayamayan adayların enstitü ile ilişkileri kesilir. 

(3) Bu madde kapsama giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, birinci ve ikinci
fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve
akademik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitü yönetim kurulunda onay-
lanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, belirli ko-

nularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel
öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, transkriptlerini
ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları
gerekir. Bir anabilim/anasanat dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı dönemdeki kontenjanın
%50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel
öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki
başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin ya-
rarlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde başarılmış olan dersler, programa kayıt hakkı kazanıldı-
ğında intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı, alınması
gereken toplam AKTS ders kredisinin %40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğrenci
statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora için
en az 3,0 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program ara-
sında, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 ora-
nında uyumluluk ve giriş koşulları bakımından uygunluk olması,

gerekir.
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(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü
kurulundan geçerek Senatoda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam
etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-
lirten transkriptlerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, enstitü yönetim kurulunda in-
celenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden
önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin
programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı ku-
rulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşulları sağlanması ha-

linde, ilan edilen yatay geçiş kontenjanı dâhilinde geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilere
ek süre verilmez. 

Kayıt yaptırma ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları

sağlayan ve giriş sınavları sonunda, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak,
enstitü müdürlüğünce ilan edilen asil listedeki adayların, kendilerinden istenen bilgi ve belge-
leri, ilanda belirtilen süre içinde getirerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Belirtilen süre
içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde, ye-
dek listedeki adayların kayıtları yapılabilir. İlan edilen süre zarfında kayıt yaptırmayanlar hak-
larını kaybeder.

(2) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yeni-
lemeleri ve işlemin danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim/anasanat dalı ve danışman onayı
ile ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme 

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye

göre belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için
gerekli çalışma yükünü ifade eder. 

(2) Her programda, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren en az bir dersin yer aldığı bir eğitim-öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca
hazırlanarak enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun
onayı ile uygulamaya konulur.

(3) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alabilir. Dersler, bir yarıyıllıktır
ve öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir.
Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda 1/3 oranında artırıla-
bilir. 

(4) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, enstitü
yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar
için danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık
alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık
alan dersi lisansüstü öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı durumu, ilgili öğretim
üyesi tarafından geçer (G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir. Bu dersler, öğretim
üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim ku-
rulunca uygulanır. 

(5) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az %70 ve diğer öğretim türleri
için en az %80’dir. 
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(6) Bir dersin başarı puanı, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları
ve yarıyıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta
önce, o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında, uzak-
tan eğitim programları için en fazla %20, olmak üzere, yarıyıl içi çalışmalarının türü, sayısı,
yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının ba-
şarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. 

(7) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü
müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir.
Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır.
Sınavları, o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim
üyesinin mazereti nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin ya-
pacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(8) Bir dersin başarı puanı, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının
yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve onaylı
çıktısı anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(9) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4,0 
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
65-74 CC 2,0
58-64 DC 1,5
50-57 DD 1,0
40-49 FD 0,5
39 ve aşağısı FF 0

D Devamsız
E Eksik
G Geçer
K Kalır
N Girmedi
S Süren Çalışma

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:
a) Doktora programlarında bir dersten BB veya üzeri, yüksek lisans programlarında ise

CB veya üzeri harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten doktora programlarında CB, yüksek lisans programlarında ise CC harf

notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. 
c) Koşullu başarılı derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ders tamamlama

süresi sonuna kadar genel not ortalamasının, doktorada en az 3,0, yüksek lisansta en az 2,5 ol-
ması gerekir.

ç) D harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
d) E harf notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen

öğrencilere verilir.
e) G harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan ve ba-

şarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
f) K harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
g) N harf notu, E harf notu verilmesine neden olan eksiklik dönem sonuna kadar gide-

rilmezse, ilgili dönem sonunda öğrencilere verilir.
ğ) S harf notu, süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesini ifade eder; en geç yarıyıl

sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
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(11) Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen enstitü onaylı, AKTS uyumlu ve içerikleri
tanımlı sertifika eğitimi yoluyla alınmış dersler, ilgili anabilim dalının intibak çalışması ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile AKTS kredisi %40 oranını aşmayacak şekilde, yüksek lisans
programlarındaki kuramsal AKTS kredi yükümlülüğünden düşülebilir. 

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Ölçme-değerlendirme sınav sonuç listeleri, enstitü müdürlüğü tara-

fından saklanır. Değerlendirme sınav evrakları ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tara-
fından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi iş günü

içinde, bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden ince-
lenmesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için
sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir
ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dâhil olmadığı, ilgili alandan en az üç
kişilik bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile kar-
şılaştırmalı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri, enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci işleri daire başkanlığına
bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı puanlarına ilişkin herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına
başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca
değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, puan düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp
karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararı öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli
değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri baş-

kanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. 
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-

duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS
değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. 

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı
bulunduğu anabilim/anasanat dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı
dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden
alınan en son harf notu esas alınır. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu dersin notu, bu dersi
ya da bunun yerine aldığı bir başka dersi başardığında, öğrenci bilgi sisteminden çıkarılır ve
ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon
derslerinin başarı notları, geçer/kalır olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında
dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programı
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği,
ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkin-
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liği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşulu ile seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans prog-
ramında ilk iki yarıyılın her birinde en az 20 AKTS ders yükünü başardıktan sonra üçüncü ya-
rıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırabilir. 

(2) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
en çok ikisi lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası
ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır. Ayrıca, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başka-
nının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
(4) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun

olarak yazılır. 
Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.  

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin ön gördüğü başarı koşulla-
rını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı 
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu, en

geç birinci yarıyılın sonunda her öğrenci için bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez
danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan
öğretim üyesi, öğrencinin hazırlamış olduğu tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirir ve atandıktan sonraki
her dönem öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylar. Tez konusu değişiklikleri,
anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılabilir. 

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Ücret ödenmeksizin
Üniversite dışından, uygun nitelikleri taşıması koşuluyla, öğretim üyeleri ikinci danışman ola-
rak atanabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim/ana-
sanat dalı kurulu önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte,
danışmanın tez çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabi-
lim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile emekli olan veya başka
bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlığı devam edebilir. 

(3) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu ders-
lere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili enstitünün tez

yazım esaslarına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim
eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil en az üç asil ve birisi Üniversite içerisinden diğeri de başka bir üniversiteden ol-
mak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. 

(3) Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim/anasanat dalına
bildirildikten sonra, jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden
erken olmamak koşuluyla,  en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üze-
rine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi
tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama
sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta
içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. 

(4) Tez sınavı, tezin sunulması ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. İlgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri,
performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için,
yüksek lisans eğitim sürecinde, hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en
az bir makale veya sunulmuş bir bildiri gerekir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. Tezi ilk savunma sınavında reddedilen
veya ikinci savunma sonunda da başarısız bulunarak kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kay-
dıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin bezle ciltlenmiş üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital
ortama kaydedilmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danış-
manının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 

(2) Bir ay içinde, birinci fıkrada belirtilen tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli maze-
retini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına
kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi;
diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. 

(4) Yüksek lisans diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversi-
tenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı en az on ders ve bir dönem projesi çalışmasını içeren, toplam
en az 90 AKTS’den oluşan bir programdır. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 30 AKTS kre-
dilik derse yazılabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda
1/3 oranında artırılabilir. Proje çalışması, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası
ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır.
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(3) Öğrenci ders ile birlikte dönem projesi alabilir. Ancak, toplam en az 60 AKTS kre-
dilik ders başarı ile tamamlanmadan dönem projesi sınavına girilemez. Öğrencinin, dönem
projesinde en az bir yarıyıl geçirmesi gerekir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini
takiben yapılan öğretimdir; gerekli hallerde dersler hafta sonuna da programlanabilir.

Süre
MADDE 27 – (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 çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapmak üzere bir öğretim üyesi veya uygun nitelikte doktoralı öğretim görevlisi, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Proje savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri proje danışmanı olmak
üzere üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri,
proje hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca, proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Projesi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kredili dersleri tamamlamak, proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla, yüksek lisans projesinin ciltlenmiş üç kopyasını ve dijital ortama kayde-
dilmiş bir kopyasını, proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, proje danışmanının
kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve projesi şekil yönünden uygun bulunan
tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Bir ay içinde, ikinci fıkrada belirtilen şekilde projesini teslim etmeyen öğrenci, ge-
çerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep
edebilir. Bu süre sonunda da projesini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasa-
nat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi
gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğre-

tim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört
ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. 

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.
(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden,
yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon
kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir. 

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Ancak bu
dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi,
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun
olarak yazılır. 

(10) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz ya-
rıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on ya-
rıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya Üni-
versitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir. 

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

Tez danışmanı
MADDE 32 – (1) Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin, ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından belirlenen danışmanlıkla ilgili özel koşullara sahip ve daha önce ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans/tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olması gerekir. Ens-
titü, her yarıyıl başında öğretim üyesi bazında dağılımını gösteren doktora kontenjanlarını her
anabilim dalından ister. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını ve tez danış-
manını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı kurulu, öğrencinin ve
doktora tez danışmanlığı isteyen öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda danışman önerile-
rini enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci talebini göz önünde bulunduran Anabilim dalı ku-
rulu önerisi dikkate alınarak, tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. 

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren
öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunca, gerekçeleri belirtilerek, ücret ödenmeksizin,
ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci danışman, doktora derecesine sahip olmak ko-
şuluyla, başka yükseköğretim kurumlarında da görevli olabilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili
enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
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(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin ve anabilim dalı kurulunun kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunun onayı
ile yapılır. Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim
üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izleme aşamasının başarıyla tamamlanmış
olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam
edebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir. 

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğ-

rencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup
olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları,  güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki
kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır. 

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Doktora yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir. 

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı
sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, en az CB harf notunu alması gerekir.

(4) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık
halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anabilim/anasanat dalı başkanlığına
ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir
öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak
bu dersler, toplam AKTS kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararıyla
belirlenen dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi
üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı kurulunun oluru ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 35 – (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. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir di-
lekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edi-
lir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, ko-
mite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sa-
dece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından
sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi sa-
vunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, bir kez daha yeni
bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme ko-
mitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; da-
nışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde, tekrar tez önerisi savunma-
sına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında
olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komi-
tesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu
ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya
başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme ra-
porunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait
tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme faaliyet
raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi
ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü

tez yazım esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için
en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.  

(2) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, doktora
eğitimi sürecinde, ilgili anabilim dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde ta-
ranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması gerekir. 

(3) Doktora tez sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Danışma-
nın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı
olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da
oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.  

(4) Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim/anasanat dalına
bildirildikten sonra, on beş günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine tezin tes-
lim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır.
Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı
kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez savunma sınavına alınmasından önce
enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı ola-
rak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye
yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(5) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı ola-
rak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğre-
tim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine
bildirilir.
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(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını da sağlayan öğ-

renci,  varsa sınav jürisinin önerdiği değişiklikleri de yaparak tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin bezle ciltlenmiş en az üç
örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini ilgili ensti-
tüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir di-
lekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi
tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak kazanılan tarih ise doktoranın ilgili
enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Doktora unvanı, Senato tarafından onaylanır. 

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı
bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disip-
linleri konularında araştırma ve yorum yapılmasını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğ-
retim programıdır. 

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğre-
tim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört
ders, uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, sergi, proje, resital, konser
ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.
(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden,
yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Sanatta yeterlik programının azami süresi içerisinde ve tez tesliminden önce peda-
gojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri de ala-
bilir. Ancak bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak
program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatonun
teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından
belirlenir.
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(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun
olarak yazılır. 

(10) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan
veya Üniversitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir. 

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

Tez danışmanı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yap-

mak isteyen Üniversite öğretim üyesi, daha önce en az bir yüksek lisans tezini başarıyla so-
nuçlandırmış olmak koşuluyla, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik
çalışması yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı
imkânlarını belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler, anasanat dalı baş-
kanlıklarınca ilan edilir ve enstitü müdürlüğüne gönderilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi,
çalışmak istediği sanatta yeterlik tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı
başkanlıklarına bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı, enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu ders-
lere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek; atamayı izleyen dönemden itibaren ders
kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak; öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yön-
lendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanır. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda, danışman ve anasanat dalı kurulu, gerekçeleriyle ve ücret ödenmemek ko-
şuluyla,  ikinci bir tez danışmanı da önerebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, öğretim üyelerinin
yürüttüğü danışmanlıklar, tez ve sanatta yeterlik çalışmasında en az üç başarılı izleme geçiril-
mesi durumunda anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam
edebilir veya başka bir öğretim üyesi atanabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile tez ve

yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenme-
sidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki kez yapılır. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. 

(2) Yeterlik sınavları, anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Sanatta yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.
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(3) Yeterlik sınavı, yazılı/eser ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı/eser
sınavında başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı
sayılabilmesi için, yazılı/eser ve sözlü sınavların her birinden en az CB harf notunu alması ge-
rekir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık ha-
linde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla,  anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir öğ-
rencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak
bu dersler, toplam AKTS kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararı ile
belirlenecek bu dersleri de başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi,
danışmanın ve anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçek-
leşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde, bir tez ve sanatta
yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka, ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisini, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde, sözlü
olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez ve sanatta ye-
terlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, ko-
mite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sa-
dece tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez ve sanatta ye-
terlik çalışması önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi hakkında
kararını verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir.
Düzeltme kararı için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
verilen karar, anasanat dalı başkanlığınca, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın
birinci fıkrada belirtilen sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez ve sanatta yeterlik ça-
lışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Bu durumda, yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Prog-
rama aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez ko-
nusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi
savunmasına alınır. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komi-
tesi, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu
raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların
listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü mü-
dürlüğüne bildirilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen
veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez ve sanatta yeterlik çalışması
başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(5) Yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı,
öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.  

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün

lisansüstü tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tez ve
sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez ve sanatta yeterlik iz-
leme raporu sunulması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile bir-
likte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı rapo-
runu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.  

(2) Sanatta yeterlik çalışması veya tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına gi-
rilebilmesi için, sanatta yeterlik eğitimi sürecinde, ilgili anasanat dalının doçentlik başvuru öl-
çütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul
edilmiş makale gerekir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komite-
sinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş
kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer var-
sa, ikinci tez danışmanı da oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden
ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye
de belirlenir. 

(4) Enstitü yönetim kurulunun tez ve sanatta yeterlik sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim
dalına bildirildikten sonra, on beş günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine
tez ve sanatta yeterlik çalışmasının teslim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan
edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel
yönden inceleyerek tez ve sanatta yeterlik çalışması hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını ha-
zırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına alınmasından
önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı
olarak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğ-
renciye yalnız jüri üyeleri soru sorar. 

(5) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tez ve sa-
natta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde,
enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına ma-
zeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yap-
makta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi savunma sınavının tamamlanmasından sonra
jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı
başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta
yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi ve sanatta yeterlik
çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
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tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliliğe kabul edilmiş olanlardan
tezde ve sanatta yeterlilikte başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci,
enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danış-
manının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne
sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyun-
culuk, dans gibi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı, jüriye sunmak ve sözlü olarak
savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını/programını
sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri
yapmak üzere altı ay süre verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sanat
çalışması, proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanat çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kurallarına göre hazırlanmış
sanatta yeterlik tezini/metnini tez sınavına giriş tarihinden itibaren, varsa jürinin önerdiği de-
ğişiklikleri de yaparak, bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin bezle cilt-
lenmiş en az üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş
şeklini ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazere-
tini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep ede-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak ka-
zanılan tarih ise sanatta yeterliğin ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Sanatta
yeterlik unvanı, Senato tarafından onaylanır. 

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış
adı bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 46 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri

ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade edilmez.
(2) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş ne-

deniyle ilişki kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
(3) Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen

ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.
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Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 47 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus

ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üni-
versitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim/anasanat dalla-
rından almaları gereken dersler yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları ders-
lerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı koordinatörünün öne-
risi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine
işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dışında başarısız olduğu dersler varsa,
öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar. Bu kap-
samda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 48 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-
renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci de-
ğişim programı uygulanır.

Mazeret, izin ve öğrenime ara verme
MADDE 49 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini olayın

meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirmeleri ve
belgelendirmeleri halinde, enstitü yönetim kurulunca en çok beş gün mazeret izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tari-
hinden itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ekinde enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere
enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan izin-
ler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık
raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Aynı zamanda resmi bir kurumda çalışan öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma,
görevlendirme, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurt dışına çıkmak durumunda olanlara,
en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar
izin verilebilir. 
(4) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğ-

renciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sı-
navlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları
ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilen geçerli
talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadı-
ğının belirlenmesi halinde, verilen izni iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; geçerli nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on
gün içinde duruma ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek
üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya
da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme
süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği
MADDE 50 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri,

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
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Birden fazla programa kayıt 
MADDE 51 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla li-

sansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 
Tıp ve diş hekimliğinde doktora denkliği
MADDE 52 – (1) 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 Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası

Kurul tarafından çıkarılan, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato
kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesinden kayıtlı öğrenci-

lerden yüksek lisans ders aşamasındakilere altı, tez aşamasındakilere dört dönem; tezsiz yüksek
lisans öğrencilerine üç dönem; doktora ders aşamasındakilere on iki, tez aşamasındakilere sekiz
dönem süre verilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun
olanlar, doktora programlarına başvurabilir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN ÖLÇÜ ALETLERİ

YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/17)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24
Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-VIII Otomatik Tartı Aletleri (MI-006)
ekinde yer alan Otomatik Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri ve Otomatik
Gravimetrik Dolum Terazileri ürünlerine ilişkin EK-II Modül F-Ürün Doğrulamasını Esas Alan
Tipe Uygunluk Beyanı ile EK-X Malzeme Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan Malzeme Uzun-
luk Ölçerlere ilişkin EK-II Modül F1-Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yön-
temleri kapsamlarında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
libra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2013/38) yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/33)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2159 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ek-1’de yer alan teknik düzen-
leme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q
Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendiril-
mesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/35) 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Türk Standardları Enstitüsünün Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk de-
ğerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: SGM 2009/14) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/1557 
KARAR NO : 2014/408 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Mustafa ARSLANMİRZE (T.C.NU: 31636346552); Tevfik 

ve Gülüzar oğlu, 20.04.1964 doğumlu, Çorum/Merkez 
Yeşildere Köyü nüfusuna kayıtlı. Halen Oberheıdenerstr.44, 
41239 Mönchengladbach/ALMANYA adresinde İkamet eder. 
Suç tarihinde Osmaniye 39. Mknz. P. Tug. K. Yrd.lığı 1. 
Mknz. P. Tb. 2. Mknz. P. Bl. K.lığı emrinde görevli 1975/2 
tertip P. Er iken terhisli 

SUÇ : İzin Tecavüzü 
SUÇ TARİHİ : 06.08.2004 - 15.12.2005 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 01.07.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 
Resmi Gazete’nin 21.11.2012 tarih ve 28474 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa 

Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As. C. K.'da yer alan 
izin tecavüzü yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine Kanuni engel teşkil eden 
As. CK nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı Kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen "A" 
bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As. CK.da yer 
alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin 
uygulanmasına Kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı Kanunun 1. Maddesine eklenen As. CK nın 
Ek-8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As. 
CK"da yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 
5739 sayılı kanunu 1. Maddesi ile eklenen As. CK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya 
aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı Kolordu 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 14.05.2008 gün ve 2008/730-309 E.K. sayılı mahkumiyet 
ilamı hakkında lehe Kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama 
NETİCESİNDE; 

Hükümlü terhisli P.Er Mustafa ARSLANMİRZE'nin 06.08.2004 - 15.12.2005 izin 
tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-b maddesi uyarınca 
takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi uyarınca 
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 
hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri 
uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek hükümlünün 
NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün suç tarihinden önce hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı 
bulunduğundan 5271 sayılı CMK’nun 231/6-a maddesi uyarınca objektif şartın gerçekleşmediği 
anlaşıldığından hükümlü hakkında tertip edilen ceza hakkında hükmün açıklanmasını geri 
bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

Netice adli para cezası ertelenemediğinden adli para cezasının ertelenmesine YER 
OLMADIĞINA, 
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Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 
karşı 353 sayılı Kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın hükümlüye, Askeri 
Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi 
uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da 
hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 
verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz 
edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği 
alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın hükümlünün adreslerinde bulunamaması ilanen tebliği 
yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 8271 
————— 

ESAS NO : 2014/519 
KARAR NO : 2014/567 
SANIK KİMLİĞİ : Oğuzhan ATSIZ (T.C. Kimlik Nu: 44485638136); Ayhan ve Emine 

oğlu, 01.01.1993 Küçükçekmece doğumlu. Malatya İli Doğanyol 
İlçesi Ulutaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : Emre İtaatsizlikte Israr 
SUÇ TARİHİ : 23.04.2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki beraat kararına 6. Mknz. P. Tüm. K.lığı 

Askeri Savcılığının 18.11.2014 tarihli temyiz lahiyasında; 
"Askeri Mahkemece, sanık J. Er Oğuzhan ATSIZ'ın 23.04.2014 tarihinde işlediği "Emre 

İtaatsizlikte Israr" suçuna ilişkin müsnet suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesi ile 5271 
sayılı CMK'nun 223/2-b maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE karar verilmiş ise de; 

Askeri Mahkemece gerekçeli hükümde somut olayda birlik içerisinde kullanılması yasak 
olan cep telefonu yakalatan şüphelinin kendisinden cep telefonunu teslim etmesi istendiğinde olay 
tarihinde Nöb. Astsb. olan Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Halil MENEMENCİOĞLU'na hitaben "telefonu 
teslim etmiyorum, ne yapabiliyorsanız yapın, emrinizi yerine getirmiyorum" demek suretiyle 
telefonu teslim etmeme eyleminde şüpheliye yöneltilen emrin hizmete ilişkin bulunmadığı ve 
yasalara uygun olmadığı ileri sürülerek şüphelinin eyleminin kendi işlediği suçla ilgili delil teslim 
etmeme hakkı kapsamında görülerek eylemin suç teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. 

Suç tarihi itibarı ile kışla içerisinde cep telefonu bulundurma eylemi ceza yasalar 
kapsamında suç olmayıp 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında kalan bir disiplinsizlik 
halidir. Dolayısıyla somut olayda şüpheliden teslim etmesi istenilen eşya suç eşyası niteliğinde 
olmayacaktır. Olay tarihinde Nöb. Astsb. İlk görevini ifa eden Halil Uzmanın şüphelideki cep 
telefonunu gördüğünde disiplinsizliği gören üst-amir olarak duruma müdahale ederek şüpheliden 
telefonu teslim etmesini istemiş ve şüpheli de hizmete ilişkin bulunan bu emrin gereğini yerine 
getirmediği gibi açıkça sözleri ile de durumu reddetmiştir. Bu sebeplerle usule ve yasaya aykırı 
olan beraat hükmünü temyiz etmek gerekmiştir." Hususlarını belirtilerek beraat kararının 
bozulmasını talep etmiştir. 

Askeri Yargıtay Başsavcılığı’nın 19.11.2015 tarihli ve 2015/1536-2319 sayılı 
tebliğnamesi ile; Askeri Savcının temyizine atfen ve resen, 353 sayılı Kanun'un 221/1'inci 
maddesi gereğince, beraat hükmünün noksan soruşturma yönünden bozulmasını talep etmiştir. 

Yukarıda yazılı lahiyaların sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği 
yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 8272 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 
MUHTELİF MALZEMELER AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111   45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih - Saati 
Teslim 
Süresi 

1- 
25 Adet Fren ve Şanzıman 

Yağ Soğutucu Alımı 
415286 2016-1788 08.11.2016-14.00 90 Gün 

2- 
17 Kalem Komatsulara 

Dısc+Pleyt Alımı 
415308 2016-1789 08.11.2016-14.30 90 Gün 

3- 
4 Kalem Muhtelif İş 

Makinelerine Turbo Alımı 
415323 2016-1790 08.11.2016-15.00 90 Gün 

4- 
1 Adet Radar Şev Ölçüm 

Cihazı Alımı 
415336 2016-1791 08.11.2016-15.30 90 Gün 

 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 8941/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği 
ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet 
avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

AVUKAT AHS 9 1 

 
I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
II - A. GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
2. 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 
3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 
5. Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 2 yıl deneyimli olmak. 
6. Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmaması. 
III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Başvuru Formu ( www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 
3. Üç adet vesikalık fotoğraf 
4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı 
5. Özgeçmiş 
6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 
7. Deneyim Belgesi 
8. Arşivli adli sicil kaydı 
* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nca da 

onaylanabilir. 
* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 

gerekmektedir. 
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III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuru Yeri 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Sümer Kampüsü Kocasinan/KAYSERİ    0 352 224 88 00 

Başvuru Tarihi 20.10.2016 - 03.11.2016  
Yazılı Sınav Yeri ve 
Tarihi 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü - Senato 1 Toplantı Salonu 
18.11.2016 Saat: 10.00  

Sözlü Sınav Yeri ve 
Tarihi 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü - Senato 1 Toplantı Salonu 
21.11.2016 Saat: 14.00 

 
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 20.10.2016 - 03.11.2016 tarihleri 

arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için 
öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp 
taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul 
edilen adayların listesi Üniversitemizin www.agu.edu.tr sayfasından duyurulacaktır. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir 
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar 
Üniversitemiz internet sayfasından www.agu.edu.tr duyurulacaktır. 

IV - YAZILI SINAV KONULARI 
1. Anayasa Hukuku 
2. Medeni Hukuk 
3. Borçlar Hukuku 
4. Ticaret Hukuku 
5. Medeni Usul Hukuku 
6. İcra ve İflas Hukuku 
7. İdare Hukuku 
8. İdari Yargılama Hukuku 
9. Ceza Hukuku 
10. Ceza Usul Hukuku 
11. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
12. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat 
V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan 
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda 
başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 
ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere 
belirlenir. 
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VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sınavda Adaylar; 
1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 
2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 
3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 
4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 
5. Genel yetenek ve genel kültürü, 
6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer 
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR 
1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan 

başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet 
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün 
içinde sonuçlandırılır. 

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ 
1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 
2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı 
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate 
alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları 
yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 
başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak 
sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 9026/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 66KM-IVD pafta, 45556 ada, 8 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Eyüp Yüksel Karabıçak İnş. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0006315498397413); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Birsen KARABIÇAK’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 06.10.2016 tarihli ve 13338 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8974/1/1-1 

————— 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Harman Mahallesi, 66 KT III C pafta, 52129 (Eski-37206) ada, 

7 (Eski-18) no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince 
tespit edilen Yapı Müteahhidi Kamil ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının 
(0006110324551512); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 06.10.2016 tarihli ve 13339 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8974/2/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Malazgirt Mahallesi, 66 KJ 2A pafta, 899 ada, 4 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Osman KOÇAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111662585166); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 06.10.2016 tarihli ve 13340 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8974/3/1-1 

————— 
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 56 pafta, 342 ada, 63 no.’lu, 63 pafta, 345 

ada, 14 no.’lu, 63 pafta, 344 ada, 84 no.’lu ve 103 pafta, 898 ada, 86 no.’lu parseller üzerindeki 
yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sinan İnş. 
Eml. ve Mo. Sa. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311262344165); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Vedat ARSLAN’ın ve Osman ARSLAN’ın şahış şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 06.10.2016 tarihli ve 13337 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8974/4/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Mevlana Mahallesi, 68 KJ 2C pafta, 2047 ada, 8 no.’lu parsel (A 

Blok) üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Yunus ÖKTEM’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110008424766); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 06.10.2016 tarihli ve 13341 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8974/5/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş’nin M45-B numaralı paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 30.09.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8970/1-1 
————— 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic. A.Ş.’nin Şırnak ili dahilinde sahip 
bulunduğu AR/GYP/4919 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 08.08.2016 tarihinde 
sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 8971/1-1 

—— • —— 
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Deniz 

KOCA, Genel Müdürlük Makamının 02/09/2016 tarihli ve 21363 sayılı onayı ile 657 sayılı 
Kanunun 94, 96 ve 97/D maddeleri uyarınca "Bir Daha Devlet Memurluğuna Alınmamak Üzere 
Devlet Memurluğundan Çekilmiş Sayılmıştır." 

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8982/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz ilgili Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25. ve 26. 

Maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 
Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede 
belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Şartları:  
* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, 
Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini 
gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, 
yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini 
kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent 
kadroları için dört (4) nüsha dosya ile belirtilen adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 
bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek 
başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 
adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent 
kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi 
gereğince, Yabancı Dil (İngilizce metin çevirisi) Sınavına alınacaklardır. Sınav tarihi 
Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 
Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 
Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 
başvuru tarihi 30 Ekim 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 
 

Fakülte Adı Bölüm Adı  
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği Prof. Dr. 1 

Üretim Sistemlerinde Süreç 
Envanter Değerlendirmesi, Karışık 
Modelli Esnek Montaj Hatlarının 
Tasarımı ve Çizelgelenmesi, 
Sezgisel Yaklaşımlar ve Simülasyon 
alanlarında uzmanlaşmış, ilgili 
alanlarda proje, araştırma ve 
yayınlar yapmış olmak. 

İşletme 
Fakültesi 

Uluslararası  
Lojistik 

Yönetimi 
Doç. Dr. 1 

Üretim Yönetimi, Üretim 
Planlaması, Kantitatif Yöntemler, 
Arz Zinciri ve Lojistik Yönetimi 
alanlarında uzmanlaşmış, ilgili 
alanlarda proje, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yrd. 
Doç. Dr. 1 

Yapılarda Kazısız ve Tahribatsız 
Teknolojilerin kullanımı, Köprü, 
Tünel ve Tarihi Yapıların yer radarı 
kullanılarak incelenmesinde 
uzmanlaşmış, ilgili alanlarda proje, 
araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

 9032/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı 
ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda 
belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 
YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 
belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 
YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 
belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 
posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL BÖLÜM 

KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
SAYISI ARANAN NİTELİKLER 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
(İngilizce) 

Profesör 1 

Doktorasını "Moleküler Biyoloji 
ve Genetik" Anabilim Dalında ve 

"Biyoloji" Anabilim Dalında 
Doçentliğini almış olmak. İngilizce 

dil şartını sağlamış olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme 

Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini "Yönetim 
ve Organizasyon" Anabilim 

Dalında yapmış olmak. Doçent 1 

Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini 
"Muhasebe-Finans" Anabilim 

Dalında yapmış olmak. Doçent 1 

Mühendislik-
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 1 
Doktora veya Doçentliğini 

"Endüstri Mühendisliği", "İşletme 
Mühendisliği", "Mühendislik 

Yönetimi", "Yöneylem 
Araştırması", 

"Modelleme/Simülasyon ya da 
"Üretim Yönetimi" Anabilim 
Dallarından birinde yapmış ve 

İngilizce dil şartını sağlamış olmak. 

Doçent 1 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
(İngilizce) 

Profesör 1 

Doçentliğini "Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği" Anabilim Dalında 

yapmış ve İngilizce dil şartını 
sağlamış olmak. 

Mimarlık 
Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini 

"Mimarlık" Anabilim Dalında 
yapmış olmak. Doçent 1 

İç Mimarlık 

Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini "İç 
Mimarlık" veya "Mimarlık" 

Anabilim Dallarından birinde 
yapmış olmak. 

Doçent 1 
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FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL BÖLÜM 

KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
SAYISI ARANAN NİTELİKLER 

İletişim 
Fakültesi 

Medya ve 
İletişim 

Sistemleri 
Profesör 1 

Doktorasını "Radyo-Televizyon" 
ve Doçentliğini "İletişim Bilimleri" 
Anabilim Dalında yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini 
"Beslenme ve Diyetetik" Anabilim 

Dalında yapmış olmak. Doçent 1 

Çocuk Gelişimi 
Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini "Çocuk 

Gelişimi" Anabilim Dalında 
yapmış olmak. Doçent 1 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini 
"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" 

Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçent 1 

Hemşirelik 

Profesör 1 
Doktora ve Doçentliğini "Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği", "İç Hastalıkları 

Hemşireliği", "Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği", "Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği", "Halk 

Sağlığı Hemşireliği" veya 
"Hemşirelik Esasları Hemşireliği" 

Anabilim Dallarından birinde 
yapmış olmak. 

Doçent 1 

Profesör 1 

Tıp Fakültesinden mezun olup, 
Uzmanlığını "Kardiyoloji " 
alanında almış olmak. Aynı 

zamanda Doçentliğini "Kardiyoloji 
" Anabilim Dalında yapmış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesinden mezun olup, 
Uzmanlığını "Kadın Hastalıkları 

ve Doğum " alanında almış olmak. 
Doçentliğini "Kadın Hastalıkları 
ve Doğum " Anabilim Dalında 

yapmış olmak. 

Sağlık Yönetimi 

Profesör 1 
Doktora ve Doçentliğini "Sağlık 

Yönetimi", "Hastane 
İşletmeciliği", "Sağlık İşletmeleri 
Yöneticiliği veya "Sağlık İdaresi" 

Anabilim Dallarından birinde 
yapmış olmak. 

Doçent 1 

Sosyal Hizmet 
Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini "Sosyal 

Hizmet", "Sosyoloji" veya 
"Antropoloji" Anabilim 

Dallarından birinde yapmış olmak. 
Doçent 1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği

(2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine

Dair Tebliğ (No: MSG-2016/17)

— S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/33)

— Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine

Dair Tebliğ (SGM: 2016/35)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


