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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul
ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul ve esaslarını
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AĞRILAB): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Labora-

tuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve

geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon bünyesinde düzenlemek.
b) Bilgi üretme odaklı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı

oluşturmak.
c) Üniversitelerden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından gelebilecek, AĞRILAB’da

yapılacak olan analizlerin güvenilir, hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
ç) AĞRILAB’ın Üniversitemiz bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma

uygulama merkezleri ve benzer birimler arasında ortak kullanıma açılmasını sağlamak.
d) Üniversitemizde yürütülen AR-GE faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik olarak;

birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerinin, teknik donanım altyapısının belir-
lemek, temin etmek ve çalıştırılmasını sağlamak.

e) Disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik iş birliği projelerinin kamu kurumları,
özel kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumları ile AĞRILAB arasında
AĞRILAB’ın imkânları ile yürütülebilmesine yönelik gerekli ortamı ve ekipmanları sağlamak.

f) Araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve AĞRILAB’ın amaçlarına yö-
nelik araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

g) Ulusal kurumlar ve uluslararası saygınlığı kabul edilmiş kuruluşlardan ödül almış
ya da bu kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılara öncelikli çalışma ortamı ha-
zırlamak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile üçüncü
şahıslardan gelebilecek analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde AĞRILAB’ın
imkânları ölçüsünde değerlendirmek.

h) Belirlenen esaslar çerçevesinde, AĞRILAB’ı tüm kullanıcıların hizmetine sunmak.
ı) Bölgede ihtiyaç duyulan analizlerin AĞRILAB’da yapılmasını sağlamak.
i) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile üçüncü

şahıslardan gelecek talepler doğrultusunda, AĞRILAB bünyesinde verilecek olan test-analiz
hizmetlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; AĞRILAB’ın tüm faaliyetle-
rinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde Müdür
tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen öğretim elemanı Müdürlüğe vekâlet
eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerde Müdürün yerine yeni bir Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yönetim ve işleyişinden sorumlu olmak.
c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez kapsamında bulunan araç-gereçlerin azami verimle kullanımına yönelik ted-

biri almak ve uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektöre sunmak.
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e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-
yulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

f) Akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yöne-
tim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli

öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. müdür yardımcıları, faaliyetlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görev-
lidir. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının
da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az
7, en çok 11 üyeden oluşur. Üyeler Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dı-
şında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme ya-
pılır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) AĞRILAB ile ilgili bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini

ve çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, AĞRILAB’ın yönetimi ve çalışması ile ilgili
kararlar almak.

b) AĞRILAB Müdürlüğünce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağ-
lamak.

c) AĞRILAB’ın yıllık çalışma raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları; Danışma Kurulunun daimi üyeleridir.

Yönetim Kurulunun önerisi ile Danışma Kurulu; bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulama-
larla doğrudan ilgisi olan kişilerden Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 7, en
çok 11 kişiden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında AĞRILAB’ın iş-

levleriyle ilgili olarak her türlü tedbir ve uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Bölgedeki bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sektörlerin ihtiyacı

olan test ve analizlerin belirlenmesine yardımcı olmak.
c) AĞRILAB’ın geliştirilmesine yönelik, Üniversite dışı finans kaynaklarının değer-

lendirilmesi konusunda görüş bildirmek.
ç) AĞRILAB’ın amaç ve faaliyet alanı ile ilgili, uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü durumlarda Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ancak başka kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması durumunda, personel ihtiyacı taraflar
arasındaki protokol ile belirlenir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BİRUZEM): Biruni Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ge-

liştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları

kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri
yürütmek.

c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle des-
teklemek.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak.

e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, tekno-
lojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların üniversite öğrenme materyallerine dönüş-
türülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve ilgililerin yararlanımına açmak.
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ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-
ramları düzenleyerek bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda hizmet vermek.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyar-
lamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

ı) Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için Üniversite ile ulusal
ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve   işbirliği
yapmak.

i) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim
araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.

j) Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen ders-

lerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli ko-
ordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda ka-
yıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek.

f) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim ile ilgili her türlü
güncellenmeyi sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak
üzere bir kişiyi Müdür yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, Müdür yardımcı-
sının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen
birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür
istediğinde Rektörün onayı alınmak kaydıyla yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına

sunmak.
e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan koordinasyonunu sağlamak.
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f) Akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim programı açma tekliflerine ilişkin gö-
rüşlerini Rektörün onayına sunmak.

g) Uzaktan eğitim yapan akademik programların görüşülmesi sırasında, ilgili meslek
yüksekokulu, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüş-
melere katılmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üni-

versite personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(2) Merkez müdür yardımcısı, Merkez Müdürü ile işbirliği içinde Merkez çalışmala-
rında Merkez Müdürüne yardımcı olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Mü-
dürü adına Merkezi yönetir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi ve Rektörün onayı ile en fazla üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye, Müdür ve Müdür
Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir
üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti
üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu 2 oy sayılır. Müdür ihtiyaç
duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
e) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
f) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KUANTUM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, dok-

tora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bi-

limsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

d) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişiden oluşan komiteyi,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitülerini,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde ens-
titüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığında,
varsa yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından;
anabilim/anasanat dalının yalnız bir bilim/sanat dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans
ve/veya doktora/sanatta yeterlik programı içerdiği durumda ise anabilim/anasanat dalında gö-
revli tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin enstitülerinin müdür ve müdür
yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve
ilgili enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) E-YDS: Elektronik (çevrimiçi) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin

tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, bir yükseköğ-
retim kurumunda ya da kamuda/özel sektörde çalışan en az doktora derecesine sahip kişiyi,
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m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-
rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
p) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
öğretim üyesini,

r) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,
ş) Tez izleme komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı için-

den ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından gerek duyulması halinde
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim
üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
u) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ü) Üniversite (ESOGÜ): Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen

koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından
kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan
az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak gerekir. Anabilim/anasanat da-
lının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil barajı aranmayabilir.
Güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, bu anabilim/anasanat dallarına yapılan başvu-
rularda ALES puanıyla aynı ağırlıkta sıralama sırasında kullanılmak üzere, usul ve esasları Se-
nato tarafından belirlenen bir giriş sınavı yapılır.
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b) Adayların yüksek lisans programlarına kabulünde ALES puanının yanı sıra lisans
not ortalaması, YDS puanı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşde-
ğeri bir puan, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-
ğerlendirmeye alınabilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta
değerlendirmeye alınacağı ve değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar anabilim/anasanat dalının
teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde
öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli dü-
zenlemeler, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sını-
fında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders yükü
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, en az toplam yirmi bir kredilik ve en az

yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program
bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders
ve bir seminer dersi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üze-
rinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması, kre-
disiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

(2) Bir tezli yüksek lisans programının dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur,
zorunlu derslerin kredisi, toplam kredi miktarının yarısını geçemez. Zorunlu olan derslerin ba-
şarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır. Dersler öğrencinin de görüşü alınarak il-
gili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından da-
nışman tarafından belirlenir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı
geçici danışmanlık görevini yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders seçilebilir.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin; başka yükseköğretim kurumlarının tezli ya da tezsiz lisansüstü prog-
ramlardan almış olduğu derslerden en çok iki ders sayılır. Bu derslerde BB ve üzeri başarı notu
olanlar değerlendirmeye alınır. Programa sayılacak zorunlu derslerin içeriklerinin eşdeğerlik-
leri, içeriğin enstitü ders içeriği ile en az %75 benzer olması koşulu dikkate alınarak
anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir. Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların
kabulünde Senatoca belirlenen dönüşüm çizelgesi uygulanır.

(6) Öğrenci tezli yüksek lisans yapmakta iken kendi isteği, koşulların uygun olması,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek li-
sans programına geçiş yapabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez ya-
pılır.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre
altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını/ölçütlerini yerine
getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da anabilim/anasanat
dalı başkanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusunu en geç derslerin
başarıldığı yarıyılı izleyen yarıyılın başına kadar enstitüye önermeyen öğrencinin uzmanlık
alan dersine kaydı yapılmaz. Tez konusu değişikliğinde de aynı usul uygulanır. Tez danışmanı
ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla
danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, Senatonun belirlediği danışman atama ilkelerine uygun olarak atanır.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belir-
lediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı Senatoca belirlenen
danışman atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliği de
gözetilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenebilir ve enstitü kurulunda karar verilir.

(4) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kural-

larına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci, tezinden üretilmiş bilimsel çalışma/çalışmaların ve tezinin istenen sayıda
nüshasını tez danışmanına sunar. Tezden üretilen bilimsel çalışmanın türü ve özelliklerine iliş-
kin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezin nüshalarını ve tezden üretilmiş bilimsel çalışma/çalışmaları enstitüye
gönderilmek üzere anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığına teslim eder. Enstitüde tezin
yazım kurallarına uygunluğu incelenir. Tez yazım kurallarına uygun olmadığı belirlenen tezler
gerekli düzeltmeler için iade edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-
porunu enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği usullere göre alarak jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
kendi anabilim/anasanat dalında kadrolu öğretim üyesi ve en az biri de başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde
sınav, yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılma-
ması durumunda aynı konumdaki yedek üye sınav için davet edilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması veya
sanat çalışması olan öğrencinin özgün çalışmalarını sergilemesi ve bunları izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, kayıtlı olduğu programda tez-
siz yüksek lisans programı bulunması durumunda ve kendisine tanınan azami süreler dâhilinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenciyle ilgili durum sınav jürisinin tutanağıyla
enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüriyle tez sa-
vunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç
nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim
kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye diploması yanında tezli yük-
sek lisans yaptığını belirten bir not durum belgesi (transkript) düzenlenerek verilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir nüshası, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına elektronik ortamda gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve koşulları
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az

on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik
başarı notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup ye-
terli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem
projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bir tezsiz yük-
sek lisans programının dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur, zorunlu derslerin kredisi,
toplam kredi miktarının yarısını geçemez. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık du-
rumunda tekrar alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili dönemde açık bulunan bir
dersin yerine başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversitenin başka bir enstitüsünde
verilen ders alınamaz.
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(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Bu programa öğrenci kabulü için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına
ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, ALES puanı ya da eşdeğerliği YÖK tarafından
kabul edilen bir sınavdan muadili eşdeğer puan, YDS sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen bir yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir. Tezsiz
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için; ALES, YDS ve lisans not ortalaması değer-
lendirmeye alınması halinde ALES puanının %10’u ve yabancı dil puanının %10’u ile lisans
not ortalamasının %80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler ALES pua-
nı belgesi yerine eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav belgesi sunabilirler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitüce tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari giriş şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin; özel öğrencilik, tezli yük-
sek lisans programlarından ya da başka yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin
ders notu CC ve altında olanlar dikkate alınmaz. Derslerin eşdeğerlikleri, öğrenim amaçları ve
çıktılarının enstitü dersi ile benzer olması koşulu dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Süre
MADDE 12 – (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 tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tara-
fından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı Senatoca belirlenen danış-
man atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliği de göze-
tilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenir ve enstitü kurulunda karar verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve proje

raporunu enstitünün belirlediği şekil şartlarına uygun olarak teslim eden öğrenciye tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Amacı ve genel esasları
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre be-
lirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya

tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği,
veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu prog-
ramın puan türünde ALES’den 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES’den
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları
gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına
kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler
Senato tarafından belirlenir.

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

(4) Diş hekimliği anabilim dalları doktora programlarına ya da temel tıp bilimlerinde
doktora programlarına başvurabilmek için ALES puanı yerine DUS’tan en az 55 puan olmak
koşulu ile Senatoca belirlenecek DUS puanı da kullanılabilir. DUS’un son üç yıldaki puanı de-
ğerlendirmeye alınır. Diş hekimliği uzmanlık alanlarından herhangi birinde uzmanlık belgesine
sahip olan adaylardan ALES ya da DUS puanı aranmaz. Bu adayların ALES ya da DUS puan-
ları 70 olarak değerlendirmeye alınır.

(5) Tıp Fakültesi mezunlarından temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvu-
rabilmek için ALES puanı yerine TUS’tan 55 puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belir-
lenecek TUS temel tıp puanı da kullanılabilir. TUS temel tıp puanının son üç yıldaki puanı de-
ğerlendirmeye alınır. Tıpta uzmanlık alanlarından herhangi birinde uzmanlık belgesine sahip
olan adaylardan ALES ya da TUS temel tıp puanı aranmaz. Bu adayların ALES ya da TUS te-
mel tıp puanları 70 olarak değerlendirmeye alınır.
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(6) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senatoca, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edi-
lebileceğine karar verilebilir. YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen pu-
anlar, Senatoca yükseltilebilir.

(7) Güzel sanatlar fakülteleri, sanat ve tasarım fakülteleri ile konservatuvarlardan öğ-
renci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile belirli bir ALES puanı şartı ge-
tirilebilir. Aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

(8) Doktora programı başvuru puanı oluşturmada ALES ya da DUS/TUS temel tıp puanı
%50’den aşağı olmamak koşulu ile lisans, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve/ve-
ya başka kıstasların oranları ilgili enstitü kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(9) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek
düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato ta-
rafından belirlenir ve genel ilanda duyurulur.

(10) Doktora belgesine sahip olan adaylardan ALES puanı aranmaz. Bu adayların ALES
puanları 70 olarak kabul edilir.

Ders yükü
MADDE 17 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir doktora programının
dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur, zorunlu derslerin kredisi, toplam kredi miktarının
yarısını geçemez. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır.

(2) Doktora programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim
dalı ve başka anabilim dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim dalı başkanı geçici danışmanlık görevini
yürütür. Ayrıca doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin ta-
mamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu
derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu ise 4,00 üzerinden en az
3,00 olmak zorundadır. Doktora programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğrenciler
CB ve daha alt başarı notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak başarı
derecelerini tamamlarlar. Zorunlu derslerde başarısızlık durumunda yerine farklı dersler alınamaz.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den 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) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
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için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tez-
siz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Senatonun ka-

bul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim
üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir. Danışman ataması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç
doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az bir yüksek lisans
tezini başarıyla yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı
gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenir ve enstitü kuru-
lunda karar verilir.

(3) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve

4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra, temel ve doktora çalışması
ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, en erken derslerini tamamladığı yarıyılı
izleyen yarıyılda yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en
geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın so-
nuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu şartları sağlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl için onaylanan beş
öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sınav jürisi en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı
ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır. Doktora
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yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda sorulan sorular tutanak altına alınır.

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

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

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci tezli ya da kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans programının geri
kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının tek-
lifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

teklifi ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede biri öğrencinin danış-
manı, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat
dallarından, gerek duyulması halinde başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim
ya da anasanat/sanat dalları öğretim üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesi yer alır. İkinci
tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite
toplantılarına katılabilir. Disiplinler arası programlardaki tez izleme komitesinde, biri öğren-
cinin danışmanı olmak üzere, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden veya kurum içinden ve
kurum dışından birer öğretim üyesi yer alır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli durumlarda enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili enstitünün be-
lirlediği formata uygun yazılı bir raporu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır ve Üniversite ile ili-
şiği kesilir.
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(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci bir sonraki
tez izlemeye en erken beş ay sonra girebilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile komite üyelerine Enstitünün belirlediği formata uygun yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç
diğer toplantılar bilişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitüce

belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci, tezinden üretilmiş bilimsel çalışma/çalışmaların ve tezinin istenen sayıda nüs-
hasını tez danışmanına sunar. Tezden üretilen bilimsel çalışmanın türü ve özelliklerine ilişkin
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşü ile birlikte tezin nüshalarını ve tezden üretilmiş bilimsel çalışma/çalışmaları enstitüye gön-
derilmek üzere anabilim/bilim dalı başkanlığına teslim eder. Enstitüde tezin yazım kurallarına
uygunluğu incelenir. Tez yazım kurallarına uygun olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler
için iade edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitü yöne-
tim kurulunun belirleyeceği usullere göre alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilirler. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri
halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum, sınav jürisinin tutanağıyla
enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler, üç ay içerisinde aynı jüriyle tez sa-
vunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-
tüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin öğrenimini tamamladığı enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu ta-
rafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
nüshası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve alanı
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik

ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir
yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversite
tarafından belirlenen koşullara uygun olarak enstitü kurulu tarafından önerilir ve Senato tara-
fından uygun bulunduktan sonra YÖK tarafından kabul edilen alanlarda yapılır.

Öğrenci kabulü
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya yük-

sek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvurulan anasanat dalı, sıralamada ALES
puanı ile aynı ağırlıkta kullanılmak üzere bir giriş sınavı yapar. Yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların bu sınavdan en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise en az
80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek asgari puana sahip olmaları
gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puanının olması gerekir. Sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES ye-
rine geçecek giriş sınavı puanı, lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo in-
celemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belir-
lenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779



(4) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta
yeterlik programlarına kabulünde, ALES yerine geçecek giriş sınav puanının yanısıra, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu
da değerlendirilebilir. Mülakatta adayların referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler dikkate
alınır.

(5) Sanatta yeterlik programı başvuru puanı oluşturmada giriş sınavı puanının %50’den
aşağı olmamak koşulu ile lisans, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve/veya başka
ölçütlerin oranları ilgili enstitü kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Sanat ve tasarım
fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hü-
kümleri uygulanır.

Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar ta-
mamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar veya sanatta yeterlik
tez savunmasında başarısız olanlar, kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı
bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şart-
ları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser ve temsil
gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir sanatta yeterlik
programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden
ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tek-
rar alınır.

(2) Sanatta yeterlik programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili
anasanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından enstitü anasanat
dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışman-
lık görevini yürütür. Ayrıca sanatta yeterlik programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki,
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin ta-
mamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu sanatta yeterlik programında aldığı ve başarılı
olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik
hükümlerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu, en az CB ve akademik başarı notu, 4,00 üzerinden en az 3,00
olmak zorundadır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğren-
ciler CB ve daha alt başarı notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak
başarı derecelerini tamamlarlar. Zorunlu derslerde başarısızlık durumunda yerine farklı dersler
alınamaz.

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için Senatonun belirlediği

danışman atama ilkelerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ataması, enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenir ve enstitü kuru-
lunda karar verilir.

(4) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve

4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve sanatta yeterlik
çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına iki ay içinde girebilir-
ler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl için onaylanan beş öğretim
üyesinden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.
Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70
puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik orta-
laması 100 puan üzerinden en az 75 puandır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerile-
rini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
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veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda
sorulan sorular tutanak altına alınır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci tezli ya da kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak öğrencinin tezsiz yüksek lisans programının
geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

teklifi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, ilgili enstitü anasanat dalı içinden veya disiplinler arası programlarda kurum içinden
ve/veya dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci
tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli durumlarda ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili enstitünün be-
lirlediği formata uygun yazılı bir raporu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci bir sonraki
tez izlemeye en erken beş ay sonra girebilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile komite üyelerine enstitünün belirlediği formata uygun yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç
diğer toplantılar bilişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan yapılabilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje gibi ça-

lışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezinden üretilmiş bilimsel çalışma/çalışmalarını ve
tezinin istenen sayıda nüshasını danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye gönderilmek üzere anasanat dalı başkanlığına teslim
eder. Enstitüde tezin yazım kurallarına uygunluğu incelenir. Tez yazım kurallarına uygun ol-
madığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği usullere göre alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması
gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu-
nun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme ko-
mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
nulması, sanat çalışması olan öğrencinin özgün çalışmalarını sergilemesi ve bunları izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 27 nci maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağıyla
enstitüye bildirilir. Danışman ve ana bilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla mazereti kabul edilen öğrenciler, üç ay içerisinde aynı jüriyle tez sa-
vunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içerisinde tez savunma sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, enstitünün is-

tediği belgeleri teslim etmek ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine
göre programın onaylanmış adının yer aldığı bir sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir nüshasını elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Esaslar

Başvurular
MADDE 35 – (1) Tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitü kurulu kararı
ile belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir. Başvuru koşullarında yapılacak değişiklik aynı
usulle yapılır.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru ko-
şulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve
ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyılda öğrenci almak üzere verilebilir.

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

Kayıt
MADDE 36 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, öğrenci alımı ilanında belirtilen

süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili enstitü kurulu ve Senato tarafından

belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda
olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili haklardan yararlanamazlar.

Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 37 – (1) Yabancı uyrukluların yüksek lisans veya doktora yapmak üzere aday-

lık başvurularında veya kabulünde uygulanacak usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjan ve değerlendirmeleri ayrı yapılır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Programlara kabul
edilecek özel öğrenciler için anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu
kararı ve Senatonun onayı ile taban puanlar ve koşullar belirlenebilir. Özel öğrenciler de asıl
öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bü-
tün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.
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(2) Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt
yaptırabilirler. Her bir programa veya programlarda açılan derslere kabul edilecek özel öğrenci
sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi
anabilim/anasanat dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden yüksek lisanslar için CC, doktora için
CB ve üstünde alınan notlar ders geçme notları sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, mua-
fiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Diğer yük-
seköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla ikisi kabul edilir. Bu
dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek dersler, danış-
man ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir.

(4) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her eğitim-öğretim
yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya

da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış
ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve almış olduğu tüm derslerden başarılı
olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş ko-
şullarını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı
öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

(3) Yatay geçiş için anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile asgari yatay geçiş koşulları belirlenebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili ens-
titü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ve Se-
natonun onayı ile karara bağlanır.

(4) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş
kontenjanları ve özel koşullar enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile her yarıyıl başında belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülükle-
rinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçiş ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden bi-

rini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış
olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen
ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, aday-
ların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının
yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam on beş krediden az 24
krediden fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten
yüksek lisans için en az CC harf notu alınması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalaması
elde edilmesi; doktora için en az CB harf notu alınması ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not
ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders
tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Değişim programlarına öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Değişim programı öğrencileri Üniversitenin ulusal ve uluslararası
değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla yarıyıl eğitim görme hakkı
kazanmış diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma,
ders saydırma, kabul işlemleri ve değişim programları uygulama esasları ilgili mevzuata göre
yapılır.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı
teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci,
ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar
ederler.

(2) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar ve/veya ara sınavları
ile yarıyıl sonu çalışmalar ve/veya sınavlarıyla ölçülür.

(3) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sına-
vının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir
ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve
tez çalışmaları hariç diğer derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri için belirlenen
oranlar her biri için % 40’ın altında olamaz. Uzaktan eğitimde ise bu oran ilgili mevzuata göre
düzenlenir. Her ders için başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır ve aşağıdaki tabloya göre
harf notları belirlenir.
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(4) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları,
başka üniversiteden alınan ve kayıtlı olunan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirle-
nen 4’lük sistemdeki notları yüzlük sisteme dönüştürme tablosu ve yukarıdaki not dönüşüm
çizelgesi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf
notu çizelgede verilen harf aralıkları içinde yoksa alınan harf notunun katsayısı esas alınıp çi-
zelgedeki katsayılardan birisi ile eşdeğer ise eşdeğer olduğu katsayının harf notu; alınan harf
notunun katsayısı tabloda yoksa bir üst katsayı ve buna karşılık gelen harf notu olarak değer-
lendirilir.

(5) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları
ve başka üniversiteden alınan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirlenen 4’lük sis-
temdeki notları yüzlük sisteme dönüştürme tablosu ve üçüncü fıkradaki not dönüşüm çizelgesi
kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

(6) Katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:
a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not or-

talaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygu-

lamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci
İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT notu, anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Se-
natonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye veri-
lir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) MU notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı
olunan dersin notudur.

(7) Genel not ortalaması öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her
dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin
kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde
yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrarlatıldığında
sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden
sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, ba-

şarısız olduğu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan
seçmeli derslerin yerine danışman önerisiyle aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.

(2) Öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek için CB ve daha düşük not alarak ba-
şarılı olduğu dersleri de azami ders alma süresinde tekrar alabilir. Tekrar alınan dersin en son
alınan notu geçerlidir.

Akademik izin
MADDE 44 – (1) Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belge-

leyen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere
dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuru-
luşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin
alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında akademik izin isteklerinin ilgili yarıyılın

başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

(3) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, mazeret süresinin baş-

lamasından itibaren on beş gün içinde müracaatı halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı

ile bu durumun başlangıcından sona ereceği tarihe kadar akademik izinli sayılır.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 45 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü

içinde enstitü müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, anabilim

dalınca dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu, üç kişilik bir komisyon kurularak üç

gün içinde değerlendirilir; sonuç enstitüye bildirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse

not düzeltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hata-

nın yapılmış olduğu öğretim üyesince tespit edilirse, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkan-

lığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-

lığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, not düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görü-

şülüp karara bağlanır.

Danışmanlık ve danışman değişikliği

MADDE 46 – (1) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısına, Se-

natonun belirlediği danışman atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, enstitü kurulunda karar

verilir.

(2) Lisansüstü programlarında, çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmiş olan öğ-

retim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona erer. Ancak

tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir. Tezin teslim edileceği

yarıyıl içerisinde enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu haller dışında danışman

değişikliği yapılmaz.

Önceki öğrenimlerde alınan derslerin saydırılması

MADDE 47 – (1) Yeni kayıt olan öğrencilerin önceki öğrenimlerinde veya özel öğren-

ciliklerinde alıp başardıkları derslerini saydırmak için kayıt oldukları yarıyılın ilk dört haftası

içinde, anabilim dalı ve danışman onayı ile enstitüye başvurması gerekir. Daha sonra yapılacak

başvurular kabul edilmez. Ders sayımı için öğrencilerin, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığına saydırmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders

içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. Ders sayımı enstitü yönetim kurulu

kararı ile kesinleşir.

(2) En az dört (en az 12 yerel/30 AKTS kredilik) dersi kabul edilen öğrenci bir üst ya-

rıyıla intibak ettirilir.

(3) Öğrencinin enstitüye kayıt olduğu tarih esas alınarak en çok beş akademik yıl öncesi

alınıp başarılmış dersler için ders saydırması yapılabilir.

Yurt dışından danışman atanması

MADDE 48 – (1) Yurt dışından danışmanlık ölçütlerine uygun ikinci danışman atana-

bilir.
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Ortak lisansüstü program açma

MADDE 49 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü program açmada
22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları
Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Disiplin işleri

MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

Duyuru ve tebligat

MADDE 51 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-
yuru panoları veya enstitünün duyuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan
edilir.

(2) Öğrenciye yapılacak her türlü tebligat, öğrenciye veya öğrencinin enstitüye bildir-
diği en son yazışma adresine gönderilerek yapılır.

(3) Enstitüye bildirilen yazışma adresi veya e-posta adresi değiştiği halde bu değişikliği
beş iş günü içinde enstitüye bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencinin beyan etmiş
olduğu adreslerinden birine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

(4) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan
e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 52 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı
öğrencilere, danışmanları tarafından yürütülmek üzere tez önerilerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren kredili derslerini tamamlaması halinde her bir öğretim
üyesi için yüksek lisansta bir, doktorada bir olmak üzere uzmanlık alan dersi açılır. Disiplinler
arası anabilim dallarında benzer şekilde birer uzmanlık alan dersi daha açılabilir. Uzmanlık
alan dersi tez bitirme sınavına kadar aralıksız devam eder. Kredisiz olan bu derslere öğrencilerin
devam etmeleri zorunlu olup öğrencilerin başarı durumları öğrencilerin danışmanları tarafından
en geç ilgili dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir. Doktora prog-
ramlarında tez izleme sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrencilerin uzmanlık alan dersi
de, yarıyıl kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın başarısız olarak değerlendirilir. Uz-
manlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin dok-
tora programı ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü tez yazım ve tez sınavı dili

MADDE 53 – (1) Lisansüstü tezler, Türkçe veya danışmanının önerisi, anabilim
dalı/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Türkçe dışında baş-
ka bir dil ile yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda ilgili yabancı dilde yazılır.
Türkçe-yabancı dil programlarda ise tez ilgili yabancı dilde yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim
yapan programlarda tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.

Öğretim üyesi yetiştirme programı

MADDE 54 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü
eğitim yaptırmak amacıyla gönderilen araştırma görevlileri, Üniversitede yeniden sınav yapıl-
masına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretime başlatılır.
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Alınması zorunlu dersler

MADDE 55 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar

MADDE 56 – (1) Tez çalışması/önerisinin etik kurul onay belgesi gerektirip gerektir-
mediği doktora tezlerinde tez önerisi savunma sınavını müteakip yazılacak raporda tez izleme
komitesi, yüksek lisans tezlerinde danışman tarafından karara bağlanarak enstitüye bildirilir.
Bu tür doktora tez önerilerinde tez önerisi savunmasından sonra etik kurul belgesi alınır ve en
geç birinci tez izleme raporu ile enstitüye sunulur. Bu tür yüksek lisans tez önerilerinde tez ko-
nusunun enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç altı hafta içinde etik kurul belgesi ensti-
tüye sunulur. Etik kurul başvuruları Senato tarafından oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kurulu ile Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından
oluşturulmuş kurallara ve başvuru adımlarına uygun olarak yapılır. Veri toplama araçları kul-
lanılarak uygulama yapılacak çalışmalarda, bu uygulamanın yapılacağı kurum veya idareden
araştırma izni almak zorunludur. Araştırma izin yazısına etik kurul belgesi de eklenerek bu
iznin alınması için gerekli diğer belgelerle birlikte öğrenci anabilim dalı üzerinden enstitüye
başvurur. İzin yazısının doktora çalışmalarında en geç birinci tez izleme raporuyla birlikte;
yüksek lisans çalışmalarında ise tez konusunun bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde ens-
titüye teslim edilmesi gerekir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde lisansüstü prog-
ramlara kayıtlı bulunan öğrenciler için bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve belirlen-
miş süreler, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bulundukları aşamaya göre Se-
natoca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılından önce aynı anda birden fazla lisansüstü prog-
rama kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

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

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-
törü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TASARRUF EKONOMİSİ VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf

Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi

ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kamu ve özel kesimde kaynakların etkin kullanımı ve üretim sürecinde teknolojik

yenilenmeyi teşvik eden araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.
b) Yerli makine-teçhizat üretimine yönelik yatırım projelerine işgücü ve teknolojik des-

tek vermek, bu yolla yerli üretimin fiziki altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak.
c) Üretimde, daha nitelikli hammadde ve malzeme kullanımı, iş gücünün donanımının

iyileşmesi, firmaların organizasyon yapısının yenilenmesi, Ar-Ge yoluyla yeni ürün ve/veya
üretim süreci geliştirilmesi gibi konularda, Üniversite-sanayi işbirliği alanları oluşturmak.

ç) Özel kesimin, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine işgücü ve teknolojik destek sağlamak,
bu yolla üretim deseninin değişmesine, yeni ve daha kaliteli ürünler elde edilmesine, üretim
ve dış ticaret yapısının değişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779



d) Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda araştırmalar ve
yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak; enerjinin, rasyonel
kullanımı ve tasarrufu konusunda tüketicilerin bilinç seviyelerini artırmak, bu konularda kamu
idaresinin yönlendirici ve düzenleyici rolünün ön plana çıkarılmasını sağlamak.

e) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, mümkün olan en üst düzeyde değerlendir-
meyi amaçlayan projelere yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.

f) Yenilenebilir enerjinin üretimi, pazarlanması ve tüketiminin ekonomi boyutunu ortaya
koyarak, toplumun ve kamu idaresinin farkındalığını artırmak.

g) Enerjinin verimli kullanımı için etkin araç-gereç ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım,
modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla (Enerjinin rasyonel kullanımı,
gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza
indirilmesi ile birlikte, atık enerjinin geri kazanılması ve benzeri) karar vericilerin ve toplumun
farkındalığını arttırmak.

ğ) Endüstri 4.0 kapsamında; verimlilik arttırma, risk azaltma, gelirleri arttırma ve yeni
iş alanları yaratma konularında araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları projelerle desteklemek.

h) Endüstri 4.0 vizyonunda; nesnelerin interneti platformu oluşturulmasına yönelik ça-
lışmalar yapılması ve nesnelerin interneti platformu ile veri analitiği ve süreç optimizasyonu
yoluyla daha düşük maliyette ve daha kaliteli mal üretimini sağlayarak, şirketlere rekabetçilik
kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.

ı) İşletmelerde, yalın dönüşüm projelerine yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Merkez, ulusal ve uluslararası eğitim programları, araştırma-inceleme ve uygulama,

proje hazırlama ve yürütme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapar:
1) (Verimlilik analiz ve yönetimi) üretim, pazarlama ve satış süreçleri, kaynak kullanı-

mı, finans yönetiminin analizi, ölçüm ve raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi alanlarında
verimlilik analizi ve yönetimi yapmak.

2) İşletmelerin, Ar-Ge ve tasarım potansiyellerini ortaya çıkarmak.
3) Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yönetimi ve sürdürülebilirliğine destek olmak.
4) İşletmelerin, rekabetçi yapılarına uygun finansal yapı oluşturulması ve vergi planla-

masına katkı sağlamak.
5) İşletmelerde, enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji

tasarruf potansiyelinin geri kazanılması konularında çalışmalar yapmak.
6) Düşük verimli araç-gereçlerin değiştirilmesi konusunda projeler üretmek.
7) İşletmelerde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda projeler üretmek.
8) Endüstri 4.0 kapsamında, işletmelerin öne çıkan esneklik, kalite destek sistemleri,

endüstriyel veri analitiği ve optimizasyon ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmek.
9) Şirketlere, Yalın Dönüşüm Modeli yaklaşımı doğrultusunda, yönetim ve uygulama-

larda, yalın dönüşüm konularında projeler üretmek.
10) Üretim değer zincirinde, endüstri 4.0 senaryoları üzerinde projeler üretmek.
b) Kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği yaparak yukarıdaki konularda veya ve-

rimlilik ve rekabet gücünü arttıracak diğer alanlarda projeler hazırlamak, geliştirmek, yürütmek
ve bu alanlarda araştırmalar yapmak. Kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmetleri vermek,
bu kapsamda, sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanarak ve
ortak çalışma grupları kurarak ortak projeler üretmek, mevcut projelerine iştirak etmek.

c) Uluslararası şirket, STK ve diğer kuruluşlara, enerji yönetimi, verimlik analizi ile
yönetimi ve Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri konularında danışmanlık hizmeti vermek ve bu ku-
ruluşlar için projeler geliştirip yürütmek ve eğitim programları düzenlemek.
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ç) Yenilenebilir enerji üretimine eleman yetiştirmek, verimlilik ve rekabet gücünün ge-
lişimini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ulu-
sal ve uluslararası diploma ve sertifika programları açmak.

d) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, atölye ça-
lışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür
faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için destek vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak eğitim prog-
ramları açmak, projeler yürütmek ve araştırma/yayınlar yapmak, seminer, konferans, kongre,
sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzen-
lenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

f) Kamuoyunu bilinçlendirme, tanıtım ve benzeri çalışmalar yapmak.
g) Üretilen bilgilerin, verilerin ve uygulama önerilerinin hem bilim hem özel kesim ak-

törleri hem de kamuoyu ile paylaşılması için araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde
edilen bulguları kapsayan yayınlar yapmak.

ğ) Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda, yapılan araştırmaları teşvik etmek
ve bu araştırmaların yayınlanacağı, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

h) Yerli ve yabancı doküman, mevzuat ve yayınları derlemek ve sanayinin, araştırma-
cıların ve öğrencilerin kullanımına sunmak.

ı) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak.
i) Yarışmalar, sokak röportajları, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer etkinlikleri dü-

zenlemek.
j) Politika yapıcılar, sektör liderleri, kamu temsilcileri ve düzenleyicileriyle işbirliği

yapmak.
k) Ulusal, uluslararası ve küresel kuruluşlar, örgütler (Dünya Bankası, Avrupa Birliği

ve diğer) ve onlara bağlı olan kuruşlara projeler hazırlamak ve yürütmek veya mevcut projelere
katılmak.

l) Diğer üniversiteler ve eğitim kurumları için aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
1) Eğitim programı tasarlamak ve içerik geliştirmek.
2) Eğitim programları için doküman sağlamak (Ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı

soru ve çözümleri).
3) Eğitimcinin, eğitim programını düzenlemek.
4) Öğrenciler için eğitim programları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl

için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdürün, görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, ihtiyaç duyması hâlinde, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak, üç yıl için
görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği
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görevleri yapar. Müdür, kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısını ve-
kil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması
hâlinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün, altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda, Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi temsilen, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliği

anlaşmaları yapmak ve uygulamak.
c) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-
törlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine

Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından,
Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen en az üç üye olmak üzere, varsa müdür yar-
dımcısı ile birlikte (Müdür yardımcısı yoksa, Müdürün önereceği, Üniversite öğretim elemanı
veya sektör profesyoneli olan bir diğer üye ile birlikte) toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini kabul etmek ve/veya Üniversitenin ilgili
birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, meslek kuruluşları, STK’lar ve benzeri ku-
ruluşlar ile yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke,
esas ve usullerini belirlemek, gerekli olan işbirliği anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-
direrek, bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
ğ) Merkezin ulusal ve uluslarararası eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.
h) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirerek sonuca bağlamak.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-
ğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine, Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 30 üyeden oluşur. Süresi sona eren
üyeler, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür, gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağıra-
bilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında, toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş
ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

(4) Gerekli hallerde toplantı gündemi ile ilgili olarak Danışma Kurulunda sadece ilgili
üyeler ile toplantı yapılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin amaçları doğrultusunda

Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini, Yönetim Kuruluna
sunmak ve gerektiğinde, faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; eğitim birimi, araştırma ve yayın birimi,

proje birimi ile dış ilişkiler ve etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve
eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında ihtiyaç duyulacak başka merkez birimleri ve proje
grupları da kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri, Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük
ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, Proje Birimi altında ve onun eşgüdümünde
yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Mekan, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan eğitim ve öğretime ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 44 üncü maddesi ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yıllık akademik çalışma içe-

risinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen görev

yapan öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik yapmış öğretim görevlilerinden oluşan ku-
rulu,

e) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim ve öğ-
retim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

f) Enstitü: Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüyü,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

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

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından
üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

ı) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl yerel kredi değerini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,
n) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği aşağıdaki
ilgili maddelerde belirlenmiştir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip
olmaları gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı
ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Ancak güzel
sanatlar alanındaki anabilim/anasanat dalları ile tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından
belirlenir.

(2) Başvurularda ALES puanının etkisi %50’dir. Gerekli görüldüğü takdirde bu oran
Senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Başvurulan programın özelliği ve dil seçeneği dikkate alınarak adayların, YDS veya
TOEFL gibi eşdeğer bir sınavdan ya da Senato tarafından kabul edilen dillerden açılan yeterlik
sınavlarından birine girmiş ve en az 55 puan almış olması gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde
bu oran Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Adayların lisans AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. İlgili ana-
bilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir
ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanının,
anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek ve teori sınavı puanının %50’si, lisans
AGNO’sunun %10’u, mülakat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Yabancı
dil aranmayan programlarda lisans AGNO’sunun %20’si esas alınır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notu; ilgili anabilim/anasanat dalının öne-
risi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile belirlenir ve programların özelliklerine göre farklı
uygulanabilir.

(7) Adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 60 olmak zo-
rundadır. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır.

(8) Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, ge-
nel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(9) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü müdürünün onayı ile en az üç üyeden oluşan bir sınav komisyonu belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci; danışman atanmasını, tüm derslerini ve seminer dersini başarı ile tamam-
lamasını ve tez konusu almasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt
yapmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisans derslerinden
de seçilebilir.
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(5) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Üniversite
bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders aşamasında en çok iki tane seçmeli ders ala-
bilir. Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden de ders aşamasında en fazla iki adet ders alınabilir. Alınacak derslerin Üniversitenin
öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde alınan başarı notu en az BB
olmalıdır.

(6) Yüksek lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans ders-
lerinden alınan notlar lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

(7) Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 7 – (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
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına kayıt olabilmesi için öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az iki dönem tez çalışmasına
kayıt yaptırmış olması gerekir. Ancak, tüm derslerini ve sanat dalındaki uygulamalarını başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şar-
tıyla başarı AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması durumunda bir dönem tez çalış-
masına kayıt yaptırarak da tezlerini teslim edebilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından ata-
nır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı baş-
vurusu, danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile gerçekleşir. Danışman değişikliği talebinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı dersler ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili
programın anabilim/anasanat dalı başkanı veya görevlendirdiği ders danışmanı tarafından yü-
rütülür.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başka-
nınca onaylanır.
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Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savu-
nur.

(2) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS
kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüden ala-
cağı görevlendirme yazısı ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
10 gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık ortamlarda gerçekleşti-
rilebilir.

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

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

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

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(5) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans
diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim/anasanat
dalının ve programın adı, enstitü müdürü ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779



Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde tezsiz yüksek lisans programının sonun-
da yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süresi
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı 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 tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Üniversite
bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders aşamasında en çok iki tane seçmeli ders ala-
bilir. Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden de ders aşamasında en fazla iki adet ders alınabilir. Alınacak derslerin Üniversitenin
öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde alınan başarı notu en az BB
olmalıdır.

(3) Mezuniyet için AGNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve dönem projesi der-
sinin başarıyla tamamlanması gerekir.

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yap-
mak üzere Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(4) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başka-
nınca onaylanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat

dalının ve programın adı, enstitü müdürü ile Rektörün adı ve imzası bulunur.
(3) Mezuniyet tarihi dönem projesinin yönetim kurulunca onaylandığı tarihtir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve yapılan giriş sınavında en az 75 başarı notu
almış olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulunca uygun görüldüğü
takdirde tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma;

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

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyet ve uygulamalardan oluşur.

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

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Ders yükleri ve başarı
MADDE 16 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Üniversite
bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders aşamasında en çok iki ders seçebilir. Ayrıca
danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, ders aşama-
sında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından
alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde
alınan başarı notu en az BA olmalıdır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

55 puandan az olmamak koşuluyla puana sahip olmaları,
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve adayların ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato
kararı ile yükseltilebilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların kabulünde, ALES puanı
yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anabilim dalı
başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Genel başarı notu; ALES puanının, lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı
dil puanının ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından
oluşur. ALES puanının ağırlığı en az %50’dir. İlgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı
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ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir veya yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir. Lisans veya lisansüstü AGNO’sunun, ALES’in, yabancı dilin ve mülakatın başarı
notu hesabındaki ağırlığı ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı
ile programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(6) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olmalıdır.
Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır.
Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı
notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(7) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü müdürünün onayı ile en az üç üyeden oluşan bir sınav komisyonu belirlenir.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den 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) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve AGNO’su
4,00 üzerinden en az 3,00 şartını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını önerir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur. Yeterlik sınavının başarı ile sonuçlanmasından sonra, danışmanla
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığı enstitüye bildirilir. Tez danışmanı
ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üni-
versitede öngörülen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği
ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı baş-
vurusu, danışmanın ve/veya Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliği talebinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının, danışmanın görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesi için yılda en fazla iki kez yapılan sınavdır.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler ise
en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, süresi içinde tekrar sınava alınır. Bu sı-
navda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anabilim dalı başkanı
ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla yeterlik sınav jürisini kurar. Yeterlik sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak da yapılabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarı notu, yapılan yazılı ve sözlü sınavların aritmetik orta-
lamasının alınmasıyla belirlenir. Yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı ise jüri üyelerinin salt ço-
ğunluğunun adayı başarılı bulması ve jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 75 ve üstü
olması ile belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek lisans
programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Enstitü anabilim dalı dışından
atanacak olan üyeler farklı üniversitelerden konu ile ilgili çalışması bulunan farklı anabilim
dallarından da olabilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, di-
lerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez izleme komite üyesi olması duru-
munda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret
edileceğine 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 işlemin bi-
tişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Dönemi içinde rapor
sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı ara rapor

sunulması gerekir.
(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili alanın tez yazım kı-

lavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca biri kurum dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Doktora sınavının sözlü aşaması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak da yapılabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezinde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, doktora tezinden ha-
zırlanmış olup Üniversitenin ismi de kullanılarak yayımlanmış veya basımı hakemli bir dergi
tarafından kabul edilmiş bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.
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Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye tes-
lim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(3) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye doktora diploması
verilir. Diploma üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın adı, enstitü
müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edil-
diği tarihtir.

(5) Mezuniyet tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası Enstitü tara-
fından elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e
gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,

tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetler ve uygulamalar, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi,
bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulamalı çalışmaların; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir
sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükleri ve başarı
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanının onayı ile Üniversite bünye-
sindeki diğer lisansüstü programlardan ders aşamasında en çok iki tane ders seçebilir. Ayrıca
danışmanının önerisi, anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, ders aşamasında, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak ders-
lerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük
başarı notunun BA olması gerekir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için şartlar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri

ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran
adayların ise en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek
lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik program-
larına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile müla-
kat/yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anasanat dalı başkanlıkları önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Geleneksel Türk Sanatları anasanat dalına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
Ancak, ilgili anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile yalnız ALES
puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) Genel başarı notu; lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı dil puanının ve
mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. Lisans
veya lisansüstü AGNO’sunun, yabancı dilin ve mülakatın başarı notu hesabındaki ağırlığı ilgili
anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile programların özelliklerine
göre farklı uygulanabilir.

(5) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olması
gerekir. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik
tanınır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel
başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(6) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü müdürünün onayı ile en az üç üyeden oluşan bir sınav komisyonu belirlenir.

Süre
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
AGNO’su en az 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi maksadıyla
kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman önerir. Tez danışmanının, en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Yeterlik sınavının başarı ile sonuçlanmasından sonra,
danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
maların konusu ve başlığı enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üni-
versitede öngörülen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında danışmanın tez, ser-
gi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en
az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu
dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı baş-
vurusu, danışmanın ve/veya anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile gerçekleşir. Danışman değişikliği talebinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının, danışmanın görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anasanat dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanat alanıyla ilgili sanatsal araştırma derinli-
ğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı; sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Sanatta yeterlik komitesi, anasanat dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anasanat dalı başkanı
ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından ol-
mak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı (ayrıca uygulama çalışmalarından oluşan bir dosya istenir) ve
sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
Başarı notu, yapılan yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenir.
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Yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı ise jüri üyelerinin salt çoğunluğunun adayı başarılı bulması
ve jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 75 ve üstü olması ile belirlenir. Bu karar, ana-
sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek
lisans programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili anasa-

nat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez iz-
leme komite üyesi olması durumunda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en

az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(2) Sanatta yeterlik çalışması hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, re-

sital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgele-
dikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek
üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı ve-
rilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve azami süreyi aşmamak üzere
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, sanatta yeterlik
tezinden hazırlanmış olup Üniversitenin ismi de kullanılarak yayımlanmış veya basımı hakemli
bir dergi tarafından kabul edilmiş bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programlardan farklı alanlarda ya da
farklı yükseköğretim kurumlarında almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-
bilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları
dersler için ilgili mevzuat, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazırlana-
rak, öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir ve yönetim
kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok
iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için bu Yönetme-
likte belirtilen azami süreler uygulanır. Yaz öğretimi bilimsel hazırlıkta geçen süreden sayılmaz.
Bilimsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez,
dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ili-
şiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup,

belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğ-
rudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler
için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim
etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri
için Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son iki yıl içerisinde özel öğrenci
statüsünde aldığı ve başarılı olduğu dersler muafiyet işlemlerinde ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar ise Senato tarafından belirlenir.
(5) Asıl öğrenci statüsüne geçmek isteyen özel öğrencilere, bu Yönetmelikte yer alan

öğrenci kabulüne ilişkin hükümler uygulanır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yatay geçiş programları ve kontenjanları anabilim/anasanat dalı baş-

kanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve
ilan edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversite içindeki başka anabilim/anasanat dalında
veya başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış
ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış, AGNO’su en az 3,00/4,00 olan öğrenciler baş-
vurabilir. Ayrıca yatay geçiş yapılmak istenilen programa öğrenci kabulü için programın ön-
gördüğü koşullar aranır.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir ya-
rıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyı-
lında yatay geçiş yapılmaz.
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(4) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler en az bir dönem
tez çalışmasına kayıt olmak zorundadır. Doktora programlarına yatay geçiş ile kabul edilen
öğrencilerin tez önerisi ve izleme süreçlerinde muafiyet verilmez ve bu süreçler yeniden başlar.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora programına başlamış olan adaylar,
yatay geçiş kontenjanlarına başvuramazlar.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

(7) Yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 38 – (1) Başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim hakkı elde eden

adayların kesin kayıtları, ilanda belirlenen şartlar dahilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir
dilekçe ile süresi içerisinde enstitüye bizzat veya resmi vekili aracılığı ile yapılır. Kayıt için is-
tenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ön kayıtta alınan onaylı belgeler kesin kayıtta tekrar
istenmez.

(2) Her öğrencinin dönem kayıt işlemini içinde bulunduğu dönem sonuna kadar tamam-
laması ve öğrenim ücretini yatırması gerekir. Aksi halde bu öğrencilerin, bir sonraki yarıyıl
kaydı yenilenmez.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu şekilde mezun olan-
ların diploma dahil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrencinin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 39 – (1) Lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir der-

sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirlenir. Seminer,
dönem projesi ve tez çalışması dersleri, kredisiz derslerdir. Lisansüstü programlarla ilgili de-
vam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, ek başarı
koşulları ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere,
dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan
herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzak-
tan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen kriterlere uygun spor karşılaşmaları, kültür ve sanat
faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bun-
ların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri
süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin başarı seviyeleri, her yarıyılda yapılacak ara sınavlar ve yarıyıl sonu
sınavları (bitirme ve telafi sınavları) ile ölçülür. Bir yarıyıl içinde her ders için en az bir başarı
ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu ölçümler, ödev, proje, eskiz, labora-
tuvar raporu ya da benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Yarıyıl sonunda dersin
bütünüyle ilgili bir yarıyıl sonu (bitirme) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(6) İlgili dersin öğretim elemanınca, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaları
ve yarıyıl sonu sınav notunu ağırlıklı olarak hesaba katan ve devam durumunu da göz önüne
alan bir başarı notu takdir olunur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından haklı ve
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geçerli görülen bir nedenle herhangi bir yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciye, mazeretini
üç gün içinde belgelemek şartıyla, mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavına girme
şartlarını haiz olduğu halde girmeyen veya başarısız olan öğrenciye, yarıyıl sonu sınavından
sonra bütünleme sınavı yapılır. Herhangi bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu veya
bütünleme sınav notunun yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gerekir. Bu de-
ğerler anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

(7) Yüzlük sistemde verilen notların harf karşılıkları ve harfle ifade edilen başarı not-
larının dörtlük sistemdeki ağırlık katsayısı (a) bendinde verilmiştir:

a) Başarı Notu Ağırlık Yüzdelik
Harfle Katsayısı Not (Puan)

AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 65-74
CC 2,00 60-64
FF 00 00-59

b) Ortalamaya katılmayan diğer harfler ve anlamları şunlardır:
1) FF: Başarısız.
2) DZ: Devamsız.
3) BŞ: Başarılı.
4) BŞZ: Başarısız.
5) G: Geçer. Derecelenme dışı.
6) M: Muaf. Derecelenme dışı.
7) K: Kalır.
8) YT: Yeterli. Kredisiz derslerden başarılı.
9) YZ: Yetersiz. Kredisiz derslerden başarısız.
10) E: Eksik.
11) NK: Not ortalamasına katılmayan.
12) TD: Tez devam.
13) TDZ: Tez devamsız.
14) TİB: Tez izleme başarılı.
15) TİK: Tez izleme başarısız.
16) TSB: Tez savunma başarılı.
17) TSK: Tez savunma başarısız.
18) DYB: Doktora yeterlik başarılı.
19) DYK: Doktora yeterlik başarısız.
(8) Yarıyıl sonu ders notları, ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından

açıklanır.
(9) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık programla-

rında en az CC, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlik program-
larında en az BB olması gerekir.

(10) AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir.
(11) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’nun; bi-

limsel hazırlık programlarında en az 2,00, yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora
ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında
olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak şartıyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan
derslerden yeteri kadarını tekrarlar veya yeni ders alabilirler.

(12) Herhangi bir yarıyılda Üniversite dışından alınan dersler de dahil olmak üzere en
fazla 45 AKTS ders alınabilir.
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Öğretim programlarının açılması ve yürütülmesi
MADDE 40 – (1) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı ad-

ları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile anabilim/anasanat
dalı bünyesinde, anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açı-
labilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş lisansüstü programları şek-
linde de düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları, Senato tarafından ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda eğitim, enstitü müdürü başkanlığında, enstitü yönetim ku-
rulu kararları doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yürütülür.

(4) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 41 – (1) Lisansüstü öğretimi, Üniversite eğitim ve öğretim programlarına uy-

gun olarak, Türkçe, Türkçe-yabancı dil veya yabancı dillerde yapılır. Hangi yabancı dillerde
eğitim öğretim yapılacağına Senato tarafından karar verilir. Türkçe-yabancı dil ile yürütülen
programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu yabancı
dilde verilen derslerden almak zorundadır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul
edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, belirlenen yabancı dildeki ders kapsamında
değerlendirilir. Programın Türkçe olması halinde değişim programları çerçevesinde, eşdeğer-
liliği kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler Türkçe ders kapsamında değerlen-
dirilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 42 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite
dışından da görevlendirme yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim ele-
manlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Ders saydırma
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf
olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Notlara itiraz
MADDE 44 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında

itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edil-
mesini izleyen üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde
dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizel-
gelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir ve en geç on gün içinde duyurulur.

Kontenjanlar, başvuru, sınavların yapılması ve öğrenci kabulü
MADDE 45 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne
bağlı olmak üzere, ilgili enstitü kurullarınca belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, her
yarıyıl başında, belirlenen kontenjanları duyurur.
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(2) Uygulama şekli anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek sınavlar, ens-
titü müdürlüğü tarafından ilan edilir ve belirlenen tarih, yer ve saatte anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarınca yapılarak sonuçlandırılır.

(3) Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, enstitü yönetim kurulunun kararı
ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmak isteyen aday-
ların enstitü tarafından belirlenen belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre
içinde enstitü müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler ise adayın be-
yanına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Uluslararası adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(5) Programların genel kontenjanlarına başvuracak uluslararası adaylar ve yurt dışında
ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara
uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış uluslararası adayların,
yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin
dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olma-
ları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü ta-
rafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az
C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(6) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulun-
duğu il dışında sürdürülemez.

(7) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.

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

Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların kabulü
MADDE 46 – (1) Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların lisansüstü eği-

tim öğretim programlarına kabul şartları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alı-
narak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Yurt dışında öğrenimlerini tamamlamış olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti uyruklu adayların lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kabulü, denklik
belgesi esas alınmak kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılır.

Diploma eki
MADDE 47 – (1) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamam-

layıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece
ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin
eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.

Öğrenci işleri ve disiplin
MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) YÖK kararıyla öğrenime ara verilmesi.
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c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldı-

rılması suretiyle askere alınması.
g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğren-

cilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gös-
teren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmelerine bağlıdır.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl,
tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk
ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde öğrenim ücreti yüküm-
lülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme
MADDE 50 – (1) Aşağıdaki hallerde enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin ili-

şikleri kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
b) Öğrencinin enstitüye, ilişiğinin kesilmesi için dilekçe ile başvurması.
c) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla ayrılması.
ç) Öğrencinin mezun olması.
d) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Belgenin bir kopyası, ilişik kesmeyi takip eden bir ay içinde öğren-
ciye gönderilir.

(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gös-
teren belgeleri dosyasında saklanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 5/9/2017 tarihli ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ VERİ YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Veri Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VERİM) amaçlarına, çalışma alanlarına,

yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Yöne-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VERİM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim

organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (VERİM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Yönetimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin

yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalış-

maları ve etüt projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hiz-

meti vermek.

b) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim prog-

ramlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

c) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

ç) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile istatistik konula-

rında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

d) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek ol-

mak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İstatistik ve biyoistatistik konularında Üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları

analiz ve değerlendirmeleri yapmak.
b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.
c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.
ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt ve proje çalışmaları yapmak

ve yapanlara destek olmak.
d) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri

doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incele-
meler yaparak rapor ve projeler hazırlamak.

e) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-
sından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Mü-
dür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda
görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev
süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine
görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak, Rektör ve Rektör yardımcı-

larına bilgi vermek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yaparak, amaca

uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, altı kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Müdürün önereceği
Üniversitenin beş kadrolu öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi
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tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiğinde, atanmalarındaki
usule uygun olarak Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Yönetim
Kurulu gerekli durumlarda ve Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu
kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belir-

lemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) İlgili mevzuata uygun olarak telif ve patent hakları ile elde edilen gelirlerin dağıtım

şeklini belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elamanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali

destek isteklerini karara bağlamak.

d) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

e) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

f) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde ge-

çici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda gö-

revlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği artırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet

raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, görevleri ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimi: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için

oluşturulan birimi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kız çocuklarının

karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şe-
kilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasî alanlarda etkin işleyen kurumsal me-
kanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesi için stratejiler ve politikalar ge-
liştirip uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın ve aile sorunlarının azaltılmasını ve kadınların refahlarının artırılmasını sağ-

lamak amacıyla lisansüstü programlar açarak bu programlarda uygulanabilir bilimsel modeller
geliştirmek ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamak.

b) Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının aile hayatı, sosyal, siyasî ve
ekonomik alanlarda karşılaştığı insanî ve medenî hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü
şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz, tercih ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi,
kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi
ve durumlarının iyileştirilmesi için küresel düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplan-
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tılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek,
kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek
odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, ka-
dınların yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların, engellemelerin azaltılmasını sağlamak
ve kadınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak
faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

ç) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı
ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların
aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendire-
cek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

d) Kadın ve ailenin dünyada ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik ve internet
temelli gelişmeler karşısında kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bu-
lunmak.

e) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik
alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak.

f) Kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören,
istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde ba-
ğımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin
etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
strateji ve politikalar geliştirmek.

g) Kadınların ve kız çocuklarının, yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel
sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önleyici, bireysel,
sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
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d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-
tiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve
programları hazırlamak.

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından

Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen Müdür dahil toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ARICILIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arı-

cılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve söz konusu organların görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
e) Üniversite Birimleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı
bölümlerin her birini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Karaman ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak ve üretilen balı bi-

limsel olarak araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak.
b) Karaman ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edil-

mesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

c) Arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aramak.
ç) Ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağ-

lamak.
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d) Bilimsel içerikli kongre ve sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verileri
paylaşmak.

e) Arıcılık eğitim ve kursları vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arıcılık ile ilgili laboratuvarlar kurmak, arı ırk özellikleri, bal karakterizasyonu be-

lirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları
oluşturmak.

b) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

c) Konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve
toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Öncelikle Karaman İli ve bölgesi olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve
hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili
çalışmalar yapmak.

d) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygu-
lanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanma-
larını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

e) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine
yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman
ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kul-
lanımını engellemek.

f) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için sağlıklı
üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağ-
lamak.

g) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araş-
tırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürün-
leri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

ğ) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni
ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

h) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim
faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Üretici/yetiştirici birliklerine destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Merkezin amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi
ve denetimini sağlamak,

c) Üniversite bünyesi ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bağ-
lantılar oluşturmak,

ç) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite Birimleriyle iletişim halinde olmak,
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl-

sonunda ve istenildiğinde yönetim kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi sona eren Müdür Yardımcısı tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Rektör

tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev sü-
releri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yö-
netim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,
yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yö-
netim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün
başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması ha-
linde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Mü-
dürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları

değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin bütçe planlarını düzenlemek.
d) Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ka-

riyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve söz konusu organların görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kariyer Plan-

lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Sorumlusu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı
bölümlere ait birim sorumlusunu,

b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
f) Üniversite Birimleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı
bölümlerin her birini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; öğrencileri ve Üniversitenin mezunlarını çalışma

yaşamına hazırlamak, kariyer planlarını oluşturma konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak
ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kal-
kınmaya katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İşgücü piyasasının gereklerine yönelik nitelikler kazandırarak Üniversitenin öğren-

cileri ve mezunlarının istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak.
b) Üniversitede verilen akademik bilgiyi çalışma yaşamındaki uygulama ile birleştire-

rek, hem teorik temele hem de uygulamaya hakim bireyler yetiştirmek.
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c) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, işgücü piyasasının yapısı ve işleyişi, arz ve
talep tarafındaki beklentiler, meslekler, mesleki eğitim, çalışma yaşamı ve kariyer süreçleri
hakkında bilgilendirmek.

ç) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının iş arama davranışlarını geliştirmek.
d) Çalışma yaşamının aktörleri ile Üniversite öğrenci ve mezunları arasında köprü kur-

mak, birbirleri ile buluşturmak ve iletişimlerini sağlamak.
e) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel ge-

lişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve eği-
timler vermek.

f) Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının
sosyal sorumluluk bilinçlerini ve sosyal ve beşeri sermayelerini geliştirmelerini sağlamak.

g) Üniversite tarafından iş dünyasına kazandırılmış olan nitelikli mezunlarla öğrenci-
lerin bir araya gelmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek.

ğ) Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj başvu-
ruları, meslek ve sektör tanıtımları, yüksek lisans başvuruları ile çeşitli sınavlar konusunda da-
nışmanlık hizmeti sağlamak.

h) Alternatif kariyer planları bağlamında girişimcilik ve yenilikçilik konusunda farkın-
dalık oluşturmak.

ı) İş dünyasının temsilcileri ile Üniversite öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer
günleri etkinlikleri düzenlemek.

i) Kamu ve özel sektör bağlamında çeşitli sektörleri öğrencilere tanıtmak için, sektör
ve meslek tanıtım toplantıları düzenlemek.

j) Üniversite öğrencilerine sektörel beklentiler doğrultusunda bilgi, beceri ve nitelik
kazandırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

k) Bölgedeki işletme veya kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunlarını bir araya
getirerek açık olan pozisyonlar ve staj imkanları konusunda bilgi sağlamak ve işletmelerden
gelen iş ilanları ve stajyer taleplerinin öğrenci ve mezunlarımıza duyurulmasını sağlamak.

l) Üniversitenin farklı bölümlerinden ve öğrencilerinden gelecek taleplere göre mesleki
ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli konularda konferans ve seminer düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi

ve denetimini sağlamak.
c) Üniversite bünyesi ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bağ-

lantılar oluşturmak.
ç) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite Birimleriyle iletişim halinde olmak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl

sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.
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Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi sona eren Müdür Yardımcısı tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Rektör

tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev sü-
releri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yö-
netim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,
yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Ku-
rulu yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlı-
ğında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğun-
luğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez müdürünün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği

konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin bütçe planlarını düzenlemek.
d) Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birim sorumluları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Birim sorumluları, Merkez faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüre-

bilmek için Üniversite bünyesinde her fakülte, yüksekokul ve enstitü tarafından görevlendirilen
öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

(2) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Birimlerinin talep ve isteklerini Merkeze bildirmek.
b) Gerçekleştirilmesi istenen ve planlanan faaliyetlerle ilgili yönlendirme yapmak.
c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin görevli olunan birimde duyurul-

masını sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET

KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanlarının

teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak

olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesinde çalışan öğretim elemanla-

rının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şir-

kete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi, 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile diğer teknoloji geliş-

tirme bölgelerini,

b) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

c) Sürekli görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma

zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

d) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izniyle ve Üniversi-

tedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak Bölgede görev alan öğ-

retim elemanlarını,

g) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işleyişinden sorumlu olan Kırklareli Üniver-

sitesi Teknokenti Anonim Şirketini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri,

Şirket Kurabilmeleri ve Ortak Olabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite
öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, aşağıda yer alan sürelerde sürekli veya
yarı zamanlı olarak Bölgede çalışma izni verilebilir. Çalışma onayı, ilgili öğretim elemanının
bağlı olduğu birimin yönetim kurulunun uygun görüşü ve ÜYK’nın onayı ile gerçekleşir. Böl-
gede çalışan öğretim elemanlarının elde ettiği gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süre için emeklilik
hakları saklı kalır.

(2) Bölgede görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sürekli görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları; Üniversitenin uygun gördüğü

sürelere bağlı olarak Bölgede sürekli olarak görevlendirilebilir. Üniversite öğretim elemanla-
rından Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı veya idari olarak hizmetine ihtiyaç duyulan
ve sürekli olarak istihdam edilecek olanlara, Üniversitede en az 3 yıl fiili hizmet süresini dol-
durmuş olmak koşuluyla 1 yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Bu izin süresi ÜYK’nın
kararı ile en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Bu şekilde izin almış olan bir öğretim elemanı, görevine
döndükten sonra 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça yeniden görevlendirme talep edemez.
Öğretim elemanlarının sürekli olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci
ve 39 uncu maddeleri, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bu bendi kapsamındaki,
uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil olmak üzere toplam görevlendirme süreleri kadar
Üniversitede sürekli olarak çalışmış olmaları gerekir. Sürekli olarak istihdam edilecek personele
kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal gü-
venlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların
asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık
sigortası primleri, görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin biti-
minde kıdem tazminatı ödenmez. Bu öğretim elemanları; Üniversitede idari görev alamaz ve
ders veremezler.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari olarak
hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatma-
mak koşulu ile bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ve ÜYK’nın kararı ile Üniversitenin
uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yarı
zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim
elemanlarının Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile Yönetici Şirket
veya diğer Şirketler arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi halinde
görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim
elemanları, Bölgede şirket kurabilmek, kurulu bir şirkete ortak olabilmek ve/veya bu şirketlerin
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yönetiminde görev alabilmek için izin almak üzere ÜYK’ya başvurur. ÜYK başvuruyu ince-
leyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şir-
ketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde
görev alması hususunda, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki süreler ve
esaslar uygulanır.

(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına

alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı ÜYK tarafından belirlenir.

(3) ÜYK, öğretim elemanlarının Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma

ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir

komisyona görev verebilir.

Görevlendirmeye karar verecek merci ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgedeki görevlendirilme ve izin almalarında

yetkili merci ve yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve 6 ncı maddesine göre yapılacak gö-

revlendirmeler; Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının

veya hizmete ihtiyacı olan Şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, öğretim ele-

manının bağlı olduğu birimin yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nın uygun görmesi ve Rektörün

onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılması da aynı yöntemle yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde;

Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan Yönetici Şirket veya diğer Şirketler Üni-

versiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur. Yönetici Şirketin veya diğer

Şirketlerin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, öğretim elemanının bağlı olduğu birimin

yönetim kurulu kararı, ÜYK’nın uygun görmesi ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

Görev süresinin uzatılması da aynı yöntemle yapılır. Başvuru, öğretim elemanı isimleri belir-

tilerek olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki ta-

leplerde, projede yer alacak ve Bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından

önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler; ilgili öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yö-

netim kurulunun kararı, ÜYK’nın uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak veya izin uzatmak isteyen öğretim

elemanları görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu

öğretim elemanları görev süresinin sonunda, Bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu

ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora Yönetici Şirketin, yapılan çalışmanın 4691 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendir-

mesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA VE BATI ANADOLU

KÜLTÜRLERİ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faali-
yetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Ar-

keolojisi Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Çalışma Programı

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Özelde Kütahya ilinde ve genelde de Batı Anadolu’daki arkeolojik yerleşimlerin ve

bu yerleşimlere ait mimari-materyal öğelerin öneminin vurgulanması ve değerlendirilmesini
sağlamak.

b) Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, etnografik
ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası çevrede bilinmesini ve tanınmasını sağlayarak
bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamak.

c) Kütahya ve Batı Anadolu’daki kültürlerin bölgesel anlamda nasıl bir ilişki ağının var
olduğu ile ilgili sorunsalların araştırmaları yapmak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri
organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antro-

polojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerleri konularında bilgi ve belge toplayarak
arşiv, dokümantasyon birimi ve kitaplık oluşturmak.
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b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, se-
miner ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faali-
yetleri desteklemek.

c) Ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılacak kazı, kurtarma kazısı yüzey
araştırmaları ve projelerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliğini geliştirmek ve gerektiğinde Mer-
kezin bu çalışmalara katılımını sağlamak.

ç) Kütahya ve Batı Anadolu kültürlerinin tarihi, dili, sanatı, arkeolojisi, mimarisi ve
kültürel değerleri konularında sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikler
ve geziler düzenlemek, sergiler açmak, ulusal ve uluslararası arkeoloji eğitim organizasyonu
yapmak ve projeler yürütmek.

d) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak.
e) Arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerle ilgili

olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler
doğrultusunda inceleme yapmak ve olabilirlik raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,
proje ve çalışmalara katkı sağlamak.

Çalışma programı
MADDE 7 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından ha-

zırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyet-
lerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları sı-
nıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin, Kütahya ve Batı Anadolu kültürleri konusunda

çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 4 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün
yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Ku-

ruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerini yönlendirmek

ve denetlemek.
d) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerinin çalışmaları ve

sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 11 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin

öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıllığına görevlendirilmek üzere Rektöre öne-
rir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde
müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlen-
direceği müdür yardımcısı katılır. Müdür görevi başında olmadığı zaman görevlendireceği mü-
dür yardımcısı kendisine vekâlet eder.
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Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

teryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında,

koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlan-
masında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Mer-

kezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün
önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üyelerle birlikte toplamda en az beş, en çok yedi
üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite dışından
da üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği bir Yönetim
Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en
az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yö-
nünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.
b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.
ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.
d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri arasından ve istekleri halinde, Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak
üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu
üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet
edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda görev-
lendireceği müdür yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu-
nun kararları tavsiye niteliğindedir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri

ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Merkez tarafından yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nin ihtiyaçla-

rını tartışmak ve yeni proje önerilerinde bulunmak.
d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye,
halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, ça-
lışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak,
koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimle-
rindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcısına veya Müdüre devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 20 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 25/2/2019

tarihli ve 30697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 21 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve Üni-

versite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesinde

öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğren-

cilerin kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini,
b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim

elemanını,
c) Değişim ve hareketlilik programı: Uluslararası ve ulusal eğitim kurum ve kuruluşları

tarafından organize edilen öğrenci değişim programını,
ç) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında,

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere da-
nışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

e) Dönem: Her biri en az 32 haftadan oluşan altı yıllık egĭtim-öğretim yılının her birini,
f) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu

Başkanı, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı, Dönem I-VI koordinatörleri
ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlerden ibaret Lokman Hekim Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

g) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
h) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
i) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

n) Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci Koordi-
natörlüğünü,

o) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
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ö) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Tanımı, Program Kontenjanı, Üniversiteye Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Program tanımı
MADDE 5 – (1) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun

olarak, altı yıllık tıp programını yürüten Fakülte, mezunlarını tıp doktoru olarak mezun eder.
Program kontenjanı
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesine alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir

ve Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.
Üniversiteye öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesine ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci

kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel
öğrenci ile değişim ve hareketlilik programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kayde-
dilir. ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler YÖK ve Senato
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Tıp Fakültesine kayıt hakkı kazanan adaylar, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve
Rektörlük tarafından belirlenip ilan edilen süre içerisinde, istenen belgelerle, şahsen veya noter
tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci
kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Adaylar istenen
diğer koşulları sağlasalar bile Türkçe düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime
başlayamaz.

(4) Disiplin cezasıyla diğer yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belge-
lerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin ka-
yıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptır-
mayan aday hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğre-
timi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe giren akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay

geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu görüşü alınarak Fakülte Ku-
rulu tarafından karara bağlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması
nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

Değişim ve hareketlilik programları
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında

yapılan anlaşmalar veya program uyarınca öğrenci değişim ve hareketlilik programları uygu-
lanabilir. Bu anlaşmalar ile programların içerik ve kurallarına bağlı olmak şartıyla öğrenciler
yurt dışında eğitime gönderilebilir veya kabul edilebilir. Değişim ve hareketlilik programları,
ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrenciler, değişim ve hareketlilik programlarına bağlı kalınmaksızın, Üniversite
veya Fakülte tarafından imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim
kurumları, tüzel kişilik sahibi tüm resmi veya özel eğitim ve araştırma merkezleri ile işletmelere
Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmak şartıyla staj yapmak üzere gönderilebilir.
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(3) Değişim ve hareketlilik programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği
ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(4) Değişim ve hareketlilik programları ile stajlarla ilgili diğer esaslar, Lokman Hekim
Üniversitesi tarafından düzenlenen yönerge hükümleri uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu ka-
rarıyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme

yöntemleri, her yıl yeni kayıt olacak ve öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler için Müte-
velli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, Tıp Fakültesi akademik takviminde
belirtilen süre içinde öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğretim ücretlerini belirlenen
süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şe-
kilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzak-
laştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dâhil edilir.
Bu öğrencilerin, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü
oldukları öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) İzin alan öğrencinin izinli olduğu dönem/dönemlere ait öğretim ücreti Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.

Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Tıp programındaki her öğrenci için, ilgili dönem koordinatörü ve

yardımcıları dönem süresince danışmanlık görevini yürütür. Danışmanlık, dönem koordinatörü
ve yardımcılarının uygun gördüğü durumlarda ya da öğrenciden gelen talep üzerine gerçek-
leştirilir.

(2) İlgili dönem koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, Eğitim ve Öğretim Ko-
ordinasyon Kurulu üyeleri ile diğer Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, Dekanın onayıyla öğ-
renciye danışmanlık yapmalarını isteyebilir.

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesinde verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğre-

tim dili, eğitim ve öğretim şekli, ders kurulları, stajlar ve diğer dersler, derslerin işlenişi, ders
muafiyeti ve intörnlük eğitiminin icra tarzı Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen
yönergede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma ile İlgili Esaslar

Uzatma
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesi için normal eğitim-öğretim süresi, her biri dönem olarak

adlandırılan ve Fakültenin akademik takvimine göre belirlenen eğitim-öğretim yılı ile başlayan
altı yıldan oluşur. Öğrenciler tıp programını, en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

(2) Belirtilen süre içinde eğitimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşı-
lan öğrencilerin, Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik
kesme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde
YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

İzin
MADDE 14 – (1) İzin ile ilgili mevzuat, 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
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Kayıt sildirme
MADDE 15 – (1) Kayıt sildirme ile ilgili işlemler, Lokman Hekim Üniversitesi Önli-

sans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve
esaslara göre yapılır.

İlişik kesme
MADDE 16 – (1) İlişik kesme ile ilgili usul ve esaslar Lokman Hekim Üniversitesi

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Lokman Hekim Üniversitesi ta-
rafından 12 nci madde uyarınca çıkarılan yönergenin ilgili hükümlerine göre uygulanır.

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması
MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması ve Diploma Eki: Dönem I ve Dönem II

eğitimlerini, en çok dört yılda başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini her-
hangi bir nedenle tamamlayamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince
Yönetim Kurulu kararı ile verilen diplomalardır.

b) Tıp Doktorluğu Diploması ve Diploma Eki; tıp doktorluğu için öngörülen altı dö-
nemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilen diplomadır. Diploma, öğrencinin
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve
ilgili diğer mevzuat gereğince yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanması durumunda geçerlilik kazanır.

Onur/yüksek onur öğrenciliği
MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-

4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından her dö-

nem sonunda ilan edilir.
(3) Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğ-

rencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma
ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu
kapsam dışında tutulur.

Mezuniyet derecesi
MADDE 19 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması

alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, kurul ders-
lerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak ve zorunlu
dersler ile seçmeli dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 21 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

posta adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrencinin yazılı baş-
vurusuyla tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını
istemesi halinde elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat, öğrencinin
elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu durumda
öğrenci kullanıcı adıyla tanımlı elektronik posta adresini aktif durumda tutmak ve elektronik
posta adresi değişikliğini Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
Aksi takdirde verilen elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli olur.
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(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresi değiştiği takdirde
yeni adresini Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü-
dür. Yanlış veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres değişikliğinin
bildirilmemesi halinde kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin altıncı ve
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Lisansüstü derslerin başarı notları; 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 100’lük
sistemdeki başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

4’lük sistemdeki
100’lük Sistem Başarı Notu katsayı karşılığı

90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
75-84 BB 3.00
70-74 CB 2.50
65-69 CC 2.00
00-64 FF 0.00

(7) Öğrenci, FF notu aldığı derslerden başarısız sayılır. Bir dersteki devamsız öğrenci-
lere Devamsız (DZ), sınavlara girmeyen öğrencilere Girmedi (GR) notu verilir. MŞÜ kredisi
olmayan derslerden başarısız öğrencilerin durumu Yetersiz (YZ), başarılı öğrencilerin durumu
Yeterli (YT) olarak sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/2/2014 28915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/11/2015 29536
2- 9/5/2017 30061
3- 19/6/2017 30101
4- 20/3/2018 30366
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4320 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4303 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

30.660 ADET HURDA BETON TRAVERS AÇIK İHALE  

YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:  

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 - 0322 453 1195 

c) Elektronik Posta Adresi:  

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 6. Bölge Mıntıkasında bulunan 30.660 Adet Hurda 

beton travers, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile nakliye ve her türlü giderleri alıcıya ait olmak 

üzere, metal bağlantı malzemelerinin sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmek ve herhangi bir atık 

malzeme bırakılmamak kaydıyla Açık İhale Yöntemi satışı yapılacaktır.  

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Açık İhale yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.  

4-Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Başkanlığına, 30/05/2019 Saat: 10.00’a kadar verilmiş veya Pey sürebilecek yetkilinin katılması 

şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 

6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosundan KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin 

edilebilir.  

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi değildir. 4573/1-1 

—— • —— 
POLATLI-KONYA YHT HATTI SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON 

SİSTEMLERİ İÇİN YEDEK MALZEME ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2019/242498 

1- İdarenin: 

a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 

No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0312 309 05 15 / 75391  Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi: barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Polatlı-Konya YHT Hattı Sinyalizasyon ve 

Telekomünikasyon Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alınması   50 Kalem  

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 31/05/2019 Cuma günü saat 

11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 31/05/2019 günü saat 11:00’da 

yapılacaktır. 

5- İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin 

edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4605/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız (Malzemeli) Ambalajlama Kristal Şeker Bunkerlerinin Paslanmaz Çelik Saç 

ile Kaplanması işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/233582 

1 - İdarenin 

a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

  Susurluk/BALIKESİR 

b) telefon ve faks numarası : Tel  : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

  Faks:0 266 865 26 04-05 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız (Malzemeli) Ambalajlama Kristal Şeker 

Bunkerlerinin Paslanmaz Çelik Saç ile Kaplanması işi 

teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ 

OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil 

etmektedir. 

b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Yer teslimini müteakip 40 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 11.06.2019 Salı saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4500/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779 

 

ÖN YETERLİK İHALE İLANI 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

CT-Simülatör Sistemi alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 

edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2-Ön yeterlik konusu malın 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

 CT-Simülatör Sistemi 

İhale kayıt no: 2019/243765 

13/06/2019 10:00 

 

b) Teslim yerleri : b.1) İ.Ü.-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 

c) Teslim tarihi : c.1)Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim 

günü, mesai saatleri içinde teslim edilecektir. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. Teklif edilen cihazların Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 

durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 

tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.3.1.İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve İl 

Sağlık Müdürlüğünden alınmış olan “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ihale dosyasında 

sunmalıdır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-

Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan 

bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4604/1-1 
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İHALE İLANI 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 

İhaleye Konu Taşınmazın 

Adresi Bostanlı Mahallesi, Şehitler Bulvarı, No:28 Karşıyaka/İZMİR 

Niteliği Süpermarket+Otopark 

İhale Yöntemi 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif 

Usulü” 

Kira süresi 10 yıl 

Yeri ve Miktarı 

İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) 

İzmir Karşıyaka Bostanlı 9399 13 

Süpermarket alanı : 4369 m² 

Otopark alanı : 3587 m² 

Toplam alanı : 7956 m² 

Tahmin Edilen 

Bedel 

3.700.000,00 TL + KDV 

(üçmilyonyediyüztürklirası) 

Geçici Teminat 

Miktarı 

130.980,00-TL. 

(yüzotuzbindokuzyüzseksentürklirası) 

İhale Dosyası 

Satış Bedeli 

500,00- TL 

(beşyüztürklirası) 

İhale Dosyasının Temin Edileceği 

Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5   528 no’lu oda 

Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son 

Tarih 

Tarih : 12.06.2019 

Saat : 12.00 

İhale için son evrak verme tarihi ve 

saati 

Tarih : 12.06.2019 

Saat : 16.00 

İhale için evrak teslim adresi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5/528 no’lu oda 

Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

İhale tarihi (dış zarfların ve iç zarfların 

açılması) ve saati 

Tarih : 13.06.2019 

Saat : 14.00 

İhale salonu (dış zarfların ve iç zarfların 

açılacağı yer) adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen 

Toplantı Odası 

Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

 

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Konak Mahallesi 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 5   528 no'lu oda Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi 
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Başkanlığı) adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada 

oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

b) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 

verebilecektir. 

c) Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2 - İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 

A) DIŞ ZARF 

- Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi verilmesi, 

- Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge 

verilmesi, 

- Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza 

beyannamesi veya imza sirküleri, 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına 

düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri, 

- Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya 

İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, 

- İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak, Kapalı Teklif Usulü Kiralama İhalesi 

Şartnamesinin 9. Maddesindeki ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve 

ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi, 

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge, 

B) İÇ ZARF 

- İç zarfa Şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır. 

Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif 

dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya 

eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermektedir. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 4558/1-1 
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AKARYAKIT İSTASYONU TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Eceabat Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU: 

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediye Başkanlığı’na ait Eceabat ilçesi, İsmetpaşa 

Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 233 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut faal 

durumdaki akaryakıt istasyonu tesisi, aynı amaçla işletilmek üzere 10 (on) yıl süreyle kiraya 

verilecektir. 

İHALENİN TARİHİ 

MADDE:2- İhale 31.05.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Hizmet binasında 

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir. 

İHALENİN USULÜ 

MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı 

Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir. 

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ 

MADDE:4- İhaleye katılmaları uygun olan isteklilerin, 6’ncı maddede belirtilen ihaleye 

katılma belgeleri ile birlikte en geç 31.05.2019 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye 

Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir. 

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT 

MADDE:5- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 55.658,00.- (ellibeşbinaltıyüzellisekiz) TL 

olup, %3 geçici teminatı 200.369,00.-(ikiyüzbinüçyüzaltmışdokuz) TL dir.  

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ  

MADDE:6- İhaleye katılmak için gerekli şartlar ve belgeler aşağıda açıklanmıştır. 

Sunulacak belgelerin asıl veya aslının noter tasdikli sureti olması zorunludur. 

a) Kanuni ikametgahı olması.  

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tüzel kişiler için T.C. Yasaları çerçevesinde kurulu 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişi olmak. 

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Ortak teklif verilmesi halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin yukarıdaki 

bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

g) Ortak teklif verilmesi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık 

sözleşmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

istenir) ayrıca ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile 

imzalanması.  

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde teklifte bulunacak kişi ve istekli tarafından 

düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten iştirak edecek olanın Noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi. 

i) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya 

bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri. 

j) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge. 

k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge. 

l) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giymediğine dair belge. 

m) İhaleye isteklisi gerçek veya tüzel kişinin, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

tarafından lisans verilmiş Türkiye’de yerleşik, ülke içinde en az 10 (on) yıldır faaliyet gösteren 

yerli veya yabancı menşeli akaryakıt dağıtım kuruluşundan biri olduğuna dair güncel belge.  

n) Ekli örneğe uygun esaslara göre hazırlayacakları teklif mektubu. 

o) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair dekont veya banka geçici teminat mektubu. 

ö) İhale dokümanının 1.000,00.-TL karşılığında satın alındığına dair makbuz.  

p) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarının, demirbaş tüm mal ve malzemenin görüldüğüne, 

durumlarının peşinen kabul edildiğine dair ihale yüklenicisi tarafından imzalanmış beyanname.  

MADDE:7- Bu işe ait şartname ve ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Eceabat 

Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü, Eceabat/Çanakkale adresinde görülebilir ve 1.000.-(bin)TL 

ücret mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.  

Eceabat Belediyesi Tlf :0-286-8141242 4574/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

1) İhalenin Adı: Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi 

 

Sıra 

No Dosya No Saha Adı 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 
2019/18 - LT 

(1. Saha) 

Amasya - 

Merzifon - 

Uzunyazı 

335.000,00 10.050,00 11/06/2019 10:30 

2 
2019/18 - LT 

(2. Saha) 

Elazığ - Merkez - 

Poyraz 
3.000.000,00 90.000,00 11/06/2019 10:45 

3 
2019/18 - LT 

(3. Saha) 

Elazığ - Sivrice - 

Abutahir 
275.000,00 8.250,00 11/06/2019 11:00 

 

2) İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin 

adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel 

Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) 

Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

3) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili 

maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması 

şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5) İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı 

Salonları. 

6) İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı 

Teklif Usulü) 

7) İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları 

kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili 

faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 

kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı 

ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir. 

8) İsteklilerde Aranılan Belgeler: 

Gerçek Kişiler için; 

1 - Nüfus cüzdan sureti, 

2 - Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için 

telefon ve faks numarası, e - posta adresi, 
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3 - Noterden onaylı imza beyannamesi, 

4 - Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter 

tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirküleri, 

5 - İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir 

sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından 

imzalanacaktır), 

6 - Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu, 

7 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK - 2) teklif mektubu, 

8 - İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 

Tüzel Kişiler için; 

1 - Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, 

irtibat için telefon ve faks numarası, e - posta adresi, 

3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili 

olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri, 

5 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. 

fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi, 

6 - İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir 

sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından 

imzalanacaktır), 

7 - Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu, 

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK - 2) teklif mektubu, 

9 - İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 

9) İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter 

tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir. 

10) Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi 

niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve 

kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA 

sorumlu tutulmayacaktır. 

11) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4511/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI 

Üniversitemiz GSTMF, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. 

maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak 

merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve 

Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak 

Öğr. Gör. alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 

posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi: 20.05.2019 

Son başvuru tarihi: 03.06.2019 

Ön değerlendirme tarihi: 11.06.2019 (Sonuçlar iaed@bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.) 

Giriş sınav tarihi: 17.06.2019 

Sonuç açıklama tarihi: 23.06.2019 

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: İç Mimarı ve Kentsel Tasarım alanında lisans ve yüksek lisans 

derecesi sahibi olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede tarihsel koruma alanında yüksek lisans 

yapmış olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede tasarım alanında eğitim vermiş olmak. İç 

Mimarı Aydınlatma, Çevresel Psikoloji ve İç Mimari Tasarım konulu lisans derslerini verebilme 

deneyimine sahip olmak. Çalışma ve uzmanlık alanlarında uluslararası saygın aydınlatma 

projelerinde görev almış olmak, YDS'den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES'ten 70 

ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak 

çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 4600/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 

belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf, 

özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı Üniversite 

Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince yayınlarından 

birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde profesörler Üniversitemiz 

Rektörlüğüne, doktor öğretim üyeleri ise Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Dekanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Tıp Genel Cerrahi Profesör 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğretim Üyesi 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi 1 

 

 4577/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.05.2019 Karar No: 7308 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve  

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2 /5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.771 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : N35-a2, a3 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adana ilinde 30.771 hektarlık N35-a2, a3 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  4520/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.05.2019 Karar No: 7307 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve  

   TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2 /5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.347 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : M35-d3 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adana ilinde 15.347 hektarlık M35-d3 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4521/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Gerede-Mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa / Bolu adresinde 23/6/2015 ve 

BAY/939-82/35682 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aklen Petrol İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 10/10/2017 tarihinde Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 

göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aklen Petrol İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18/1/2019 tarihli ve 3004 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 20/3/2019 tarihli ve 352 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Yeniçağa Bartın Yolu 5 km Eskiçağa Köyü Hamamyolu Mevkii Yeniçağa-Bolu 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4579/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.04.2019 tarihli ve 8561-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/34886 lisans sahibi “No:19 Kıran Köyü Mevkii Kıran Taşköprü Kastamonu” 

adresinde mukim Alpgül Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 25.08.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 

ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

No:23/3 D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü Mevkii Merkez / Bolu adresinde 

26/12/2014 ve BAY/939-82/35005 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren A-R-S 

Trans Uluslararası Taş. Tic. Ltd.Şti.’nin, 17/11/2017 tarihinde lisansı ile tanınan haklar dışında 

faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması 

ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A-R-S Trans 

Uluslararası Taş.tic.ltd.şti. nezdinde 17/1/2019 tarihli ve 2851 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19/3/2019 tarihli ve 338 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Meydan Mah. Dr. Abdulkadir Erdil Cad. No:1A/A Birecik-Şanlıurfa adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4579/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-38 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/22322 (lisansı 06.02.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Oğulbey Köyü 

Konya Devlet Yolu No: 14-14 / B (Konya Yolu 31.km.) Gölbaşı Ankara” adresinde mukim Aypet 

Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

07.11.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-32 sayılı kararları ile, 

BAY/939-82/33716 lisans sahibi “Akova Mahallesi Sakarya Bulvarı No: 55/A Hendek Sakarya” 

adresinde mukim Beyazgüç Petrol Petrol Ürünleri Makine İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 22.12.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı 

ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağren 

bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 

84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 

Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/5/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8424-2 sayılı kararı ile, 

Dumlupınar Mahallesi Mustafa Kızıloğlu Caddesi No:32 Çay-Afyonkarahisar adresinde mukim, 

LPG-BAY/941-54/18799 sayılı lisans sahibi Gevrek Petrol Ürünleri Nakliye Tarım Turizm 

Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.05.2018 tarihinde 

yapılan denetimde istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel 

çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 105.205,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası 

gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün 

süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın 

giderilmesi halinde geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi 

Başkanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı’nın adı geçen 

lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

karar Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 105.205,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
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tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 4579/6/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21.03.2019 tarihli ve 8501-7 sayılı Kararı ile EÜ/4325-21/02595 numaralı 

üretim lisansı sahibi Ergöz Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ilerleme 

raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına (mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) 

aykırılık teşkil ettiği ancak söz konusu lisansın 03.08.2017 tarihli ve 7217-48 sayılı Kurul Kararı 

ile sonlandırılmış olduğu göz önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek 

olmadığı anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 

ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında 

yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/7/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21.03.2019 tarihli ve 8501-10 sayılı Kararı ile EÜ/4108-12/2466 numaralı 

üretim lisansı sahibi Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin ilerleme 

raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına (mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) 

aykırılık teşkil ettiği ancak söz konusu lisansın 05.04.2017 tarih ve 7009-5 sayılı Kurul Kararı ile 

iptal edilmiş olduğu göz önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek 

olmadığı anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında 

yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 27.03.2019 tarihli ve 8515-4 sayılı Kararı ile EÜ/4283-2/02543 numaralı üretim 

lisansı sahibi Öncel Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin ilerleme raporlarını sunma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 30 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci fıkrasına (mülga Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) aykırılık teşkil ettiği ancak 

söz konusu lisansın 07.07.2017 tarihli ve 7169-7 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmış olduğu göz 

önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek olmadığı anlaşıldığından, 

mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket 

edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın 

sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 

uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  4579/9/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-90 sayılı kararı ile, 

sayılı lisans sahibi Adalet Mahallesi Konya Caddesi No: 178 Karapınar-Konya adresinde mukim 

Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

27.04.2018 tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın otogaz bayilik faaliyeti yapmak fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 526.043,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 526.043,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 4579/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Adalet Mahallesi Konya Caddesi No: 178 Karapınar / Konya adresinde ve sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 27.4.2018 tarihinde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Karapınar Akaryakıt 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 8.2.2019 tarihli ve 7471 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 7.3.2019 tarihli ve 310 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan İpekyolu Mah. İpekyolu Üzeri Aydınlar Tesisleri Yanı No: 31 Nusaybin/Mardin 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4579/11/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-18 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4866-2/33818 lisans sahibi “Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No: 2/a Arnavutköy 

İstanbul” adresinde mukim Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 05.04.2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin 

doğru ve sağlıklı çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve Kuruma 

aykırılık bildiriminin yapılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 

toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 

konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-43 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31931 lisans sahibi “Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi No:85 Adapazarı 

SAKARYA” adresinde mukim Mhm Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

19.12.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/13/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 22/03/2019-387 sayılı soruşturma raporunda 

Gürselpaşa Mah. 75566 Sk. Dream Park Sitesi C Blok No: 6/2 İç Kapı No: 1 Seyhan / Adana 

Seyhan Adana adresinde mukim Serkan Gülbahar tarafından sertifikasız yapım/hizmet 

faaliyetinde bulunulması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. 

Söz konusu Rapor mezkur kişinin bilinen ve tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu raporda kayda geçirilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/14/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-25 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 29.02.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/15/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-26 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/16/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-24 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No: 334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
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tarafından işletilen tesiste 29.06.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 

yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 

kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 

iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  4579/17/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Küçükbalıklı Mah. Fevzibey Cad./26/2 Osmangazi / Bursa adresinde ve sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Uludağ Geri Dönüşüm Enerji Tehlikeli Atık Yağ Geri 

Kazanım Ve Madeni Yağlar İşletmesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 7/3/2018 tarihinde 

lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uludağ Geri Dönüşüm Enerji Tehlikeli Atık 

Yağ Geri Kazanım Ve Madeni Yağlar İşletmesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 

14/3/2019 tarihli ve 13024 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 25/3/2019 tarihli ve 398 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Küçükbalıklı Mah. Fevzibey Cad. /26 /2 Osmangazi / Bursa adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 

Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4579/18/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLAN DUYURUSU 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 

akademik birimlere belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

ÜNVANI 

ALES PUAN 

ŞARTI 

Adalet 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 Öğr. Gör. 70 

Odyometri 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kulak 

Burun Boğaz hastalıkları alanında 

uzmanlığını almış olmak. 

1 Öğr. Gör. 70 

Saç Bakımı ve 

Güzellik Hizmetleri 

Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek 

kaydıyla lisans eğitimi sonrası Saç 

Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında 

en az 2 yıl deneyim sahip olmak. 

2 Öğr. Gör. Muaf 

Anestezi 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

3 Öğr. Gör 70 

İnşaat Teknolojisi 

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

2 Öğr. Gör 70 

Ağız ve Diş Sağlığı Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 1 Öğr. Gör 70 

 

Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2019 

Son Başvuru Tarihi : 03.06.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.06.2019 

Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.06.2019 

Sonuçların İlan Edileceği  

İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mh. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No: 2 

Maslak / İSTANBUL 
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İSTENİLEN BELGELER: 

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV) 

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 

6. ALES Sonuç Belgesi 

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9. 2 Adet Fotoğraf 

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 

11. Adli Sicil Kaydı 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 

yeterlidir. 4606/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Aylin Yıldırım, Hüseyin Atıcı, Tuğana Akbaş, Bayram Öcal, Vedat 

Gizer, Fatma Sertel, Serdar Mart, Fikriye Sanem Kasapoğlu Evren, Alparslan Küni, Can Mustafa 

Eren, Melek Akdoğan Gedik, Aylin Hallıoğlu, Namık Kemal Tüylüce, Ali Suha Bingöl, 

Abdülgani Girici, Elif Çiğdem Barbarus, Ufuk Kayaselçuk, Mustafa Bülent Yamaç. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.03.2019 tarihinde kesinleşen 22.11.2018 

tarihli ve E:2018/426, K:2018/775 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Adana Anadolu Lisesinin bir eğitim kurumu kimliği ile devamlılığını, 

gelişimini sağlamak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AltmışbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Aylin Yıldırım, Elif Çiğdem Barbarus, Abdülgani Girici, Hüseyin 

Atıcı, Tuğana Akbaş. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılma 

bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı mütevelli heyetinin tespit edeceği benzer bir kuruluşa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4596/1-1 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. Atanacakların 2547 

Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 ve 24 (e) maddelerinde 

belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 

tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamaları 

gerekmektedir. 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 

başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden 

veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta 

yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet 

fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) 

takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi 

Başkanlığına; 

3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan 

açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik 

ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk 

beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. 

4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 

(on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular 

geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon 

numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı 

olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 

edeceklerdir. 

7 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili 

belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge 

alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır. 

8 - Başvuru adresi: (Doçent kadroları için) 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA 
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BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI VE 

ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve 

Sistemler 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Elektrik - 

Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak, 

destek vektör regresyon, 

destek vektör kümeleme ve 

biomedikal işaret işleme 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Hidrolik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

İnşaat Mühendisliğinde 

lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecesine sahip 

olmak. Uydu verisi ve 

Kalman filtresiyle düzeltilmiş 

radar yağış verilerinin 

karşılaştırılması ve 

doğallaştırılmış akımlara 

hidrolojik kuraklık indeksi 

uygulaması konularında 

çalışmış olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Kimya 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Yüksek lisans ve 

doktorasını Kimya 

Mühendisliğinde yapmış 

olmak. SERS ve fotonik 

tabanlı nanosensörler, kütle 

spektroskopisi ve tanı kitleri 

ile ilgili çalışma yapmış olup, 

boya duyarlı (DSSC) ve 

perovskit güneş hücreleri ile 

ilgili çalışıyor olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

Anasanat 

Dalı 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ofset Baskı Sistemleri 

üzerine doktora yapmış 

olmak, Görüntü İşleme ve 

Dijital Baskı Teknolojileri 

konularında çalışmaları 

olmak. 

 4501/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, başvurularını 22 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise 

Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi 

Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya 

atanma hakkı sağlamaz. 

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili 

maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, 

diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, 

varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi 

kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen 

“Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan 

alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme 

Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi 

Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından 

düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi 

alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri 

gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi 

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir. 

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro 

başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO 

ANABİLİM DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi (2) 1 

   

ECZACILIK FAKÜLTESİ   

Biyokimya Profesör (3) 1 

   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ   

Klinik Psikoloji Profesör (4) 1 

Türk Halkbilimi Profesör (5) 1 

Yakınçağ Tarihi Profesör (6) 1 

Uygulamalı Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi (7) 1 

   

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

Alman Dili Eğitimi Profesör (1)(8) 1 

Eğitim Yönetimi Profesör (9) 1 

Türkçe Eğitimi Profesör (10) 1 

İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (1)(11) 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. Öğr. Üyesi (12) 2 

   

FEN FAKÜLTESİ   

Zooloji Profesör (13) 1 

Genel Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi (14) 2 

   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ   

Seramik ve Cam Profesör (15) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent (16) 1 

Resim Dr. Öğr. Üyesi (17) 1 

   

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ   

Psikiyatri Hemşireliği Doçent (1)(18) 1 

Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi (1)(19) 1 

   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ   

İktisat Teorisi Profesör (1)(20) 1 

Örgütsel Davranış Profesör (1)(21) 1 

Üretim Yönetimi Doçent (1)(22) 1 

Mali Hukuk Dr. Öğr. Üyesi (23) 1 

Muhasebe Finansman Dr. Öğr. Üyesi (1)(24) 1 

   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   

Endüstri Mühendisliği Profesör (1)(25) 1 

Geoteknik Profesör (1)(26) 1 

Elektronik Doçent (1)(27) 1 

Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent (1)(28) 1 

Cevher Hazırlama Dr. Öğr. Üyesi (1)(29) 1 
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Hidrojeoloji Dr. Öğr. Üyesi (30) 1 

Matematiksel Fizik Dr. Öğr. Üyesi (1)(31) 1 

Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(32) 1 

   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Dil ve Konuşma Terapisi Profesör (33) 1 

Beslenme Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi (34) 1 

Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi (35) 1 

   

TIP FAKÜLTESİ   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (1)(36) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (1)(37) 1 

Halk Sağlığı Doçent (1)(38) 1 

Nöroloji Doçent (1)(39) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (1)(40) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (1)(41) 1 

İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (1)(42) 1 

Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi (1)(43) 1 

   

AŞI ENSTİTÜSÜ   

Aşı Teknolojisi Doçent (44) 1 

Aşı Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi (45) 1 

   

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ   

Biyomühendislik Dr. Öğr. Üyesi (46) 1 

Nanoteknoloji ve Nanotıp Dr. Öğr. Üyesi (47) 1 

   

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ   

Nörolojik Temel Bilimler Profesör (48) 1 

   

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ   

Kök Hücre Bilimleri Profesör (49) 1 

   

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI   

Bale Dr. Öğr. Üyesi (50) 1 

Piyano Dr. Öğr. Üyesi (51) 1 

   

BAŞKENT OSB TEKNİK BİLİMLER MYO   

İnşaat Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi (52) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. 
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2 - Periodontoloji uzmanı olmak, periodontal radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

3 - Eczacı olmak, Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını 

Temel Biyokimya alanında almış olmak ve kardiyak fibroz alanında çalışmalar yapmış olmak. 

4 - Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Doçent 

unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

5 - Türk Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

6 - Doçent unvanını Yakınçağ tarihi alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

7 - Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, 

Uygulamalı Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

8 - Doçent unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak ve Alman Dili eğitiminde 

okuma stratejileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

9 - Eğitim Yönetiminin felsefi ve tarihsel temelleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

10 - Doçent unvanını Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında almış olmak, derleme 

dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak. 

11 - İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak ve sınıf içi etkileşimi 

alanında çalışmalar yapmış olmak 

12 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

13 - Kuş ekolojisi ve biyocoğrafyası alanında Doktora derecesine sahip olmak, 

filocoğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak. 

14 - Biyoloji alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, hayvan fizyolojisinde 

kök hücre alanında çalışmalar yapmış olmak. 

15 - Seramik alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. 

16 - Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi 

alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak. 

17 - Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, baskı resim 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

18 - Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Psikiyatri Hemşireliği alanında 

Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak. 

19 - Hemşirelik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği 

alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

20 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

21 - Genel İşletme alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Yönetim 

ve Strateji alanında almış olmak, örgütsel davranış ve davranışsal finans alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

22 - Doçent unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak, tedarik 

zinciri ve lojistik yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

23 - Maliye alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

24 - Uluslararası finansal raporlama ve denetim standartları alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

25 - Doçent unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, ayrık olaylı sistem 

denetimi, haberleşme ve dağıtım ağları alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

26 - Geoteknik deprem mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

27 - Hiperspektral ve radar görüntü işleme alanında çalışmalar yapmış olmak. 

28 - Lisans derecesini ve Doçent unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, 

Doktora sonrası yurt dışı akademik deneyime sahip olmak. 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 2019 – Sayı : 30779 

 

29 - Cevher Hazırlama alanında Doktora derecesine sahip olmak, fiziksel zenginleştirme 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

30 - Lisans derecesini Hidrojeoloji Mühendisliği alanında almış olmak, karstik kıyı 

akiferlerinde tuzlanma dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

31 - Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, klasik ve 

kuantum alan teorileri alanında analitik ve/veya hesaplamalı tekniklere dayalı çalışmalar yapmış 

olmak. 

32 - Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Kimya Mühendisliği 

alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. 

33 - Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını 

Odyoloji alanında almış olmak. 

34 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. 

35 - Eğitim Odyolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, işitsel rehabilitasyon 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

36 - Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, ilaç alerjileri alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

37 - Çocuk Alerji İmmünoloji yandal uzmanı olmak, İmmünoterapi alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

38 - Halk Sağlığı Uzmanı olmak, sağlık ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

39 - Nöroloji uzmanı olmak, Nöroelektrofizyoloji alanında Doktora derecesine sahip 

olmak. 

40 - Çocuk Romatoloji yandal uzmanı olmak, Otoinflamatuvar Hastalıklar alanında 

Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. 

41 - Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı olmak, nadir görülen çocukluk çağı kanserleri 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

42 - İç Hastalıkları uzmanı olmak, Yoğun Bakım uzmanı olmak, ekstrakorporeal tedaviler 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

43 - Dermatopatoloji ve jinekopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

44 - Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını 

Biyoloji alanında almış olmak, rekombinant aşı geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak. 

45 - Farmasötik Biyoteknoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoloji 

veya Kimya alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak. 

46 - Lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, osteokondral doku 

mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

47 - Lisans derecesini Fizik Mühendisliği alanında almış olmak, radar soğurucu 

malzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak. 

48 - Psikiyatri uzmanı olmak, Temel Nörolojik Bilimler alanında Doktora derecesine 

sahip olmak, psikiyatrik hastalıkların hayvan modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

49 - Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, mezenkimal kök hücre 

moleküler biyolojisi ve gen aktarımı alanında çalışmalar yapmış olmak. 

50 - Bale alanında Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olmak, bale alanında ders vermiş 

olmak. 

51 - Piyano alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, piyano alanında ders 

vermiş olmak. 

52 - Jeoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, termik santral uçucu küllerinin 

karakterizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak. En az üç yıl yurt dışı akademik deneyime 

sahip olmak. 4620/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

-Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 

belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 

- Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır. 

- Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi: Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim 

Üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğüne. 

Doçent kadrosuna* başvuracaklar için: 

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir. 

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 

doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek 

Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. 

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri 

akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracaklar için: 

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir. 

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 

için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye veya 

Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. 

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 

akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

* Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme 

Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul 

Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları 

gerekmektedir. 
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SIRA 

NO FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADET NİTELİK 

1 Fen 

Malzeme 

Bilimi ve 

Teknolojileri 

Elektronik 

Malzemeler 
Doçent 1 

Doktorasını ve doçentliğini 

Malzeme Bilimi ile ilgili bir 

alanda yapmış olmak ve bu 

alanda yayınları bulunmak. 

2 Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 
Doçent 1 

İlgili Anabilim Dallarından 

birinde doktora yapmış olmak 

veya bilgisayar destekli sistem 

modelleme ve sayısal 

simülasyon çalışmaları yapmış 

olmak. 

3 Mühendislik 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Elektronik 

Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak, sinyal ve 

görüntü işleme konularında 

çalışmaları bulunmak. 

4 Mühendislik 
Makine 

Mühendisliği 

Makine 

Malzemesi ve 

İmalat 

Teknolojileri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora eğitimini Makine 

Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak, ilgili 

Anabilim Dalında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

5 Mühendislik 

Mekatronik 

Sistemler 

Mühendisliği 

Elektrik- 

Elektronik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora derecesini Elektrik 

veya Elektronik Mühendisliği 

alanında tamamlamış olmak, 

nanokompozit tabanlı sensörler 

alanında çalışmaları bulunmak. 

6 Mühendislik 

Mekatronik 

Sistemler 

Mühendisliği 

Makine 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimini ileri malzemeler ve 

nanoteknoloji alanında 

tamamlamış olmak, ilgili 

alanında bilimsel çalışmaları 

bulunmak. 
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7 Fen 

Malzeme 

Bilimi ve 

Teknolojileri 

Elektronik 

Malzemeler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Malzeme Bilimi ve 

Teknolojileri, Malzeme 

Mühendisliği, Malzeme Bilimi 

ve Mühendisliği, Malzeme 

Bilimi ve Nanoteknoloji 

Mühendisliği, Metalurji 

Mühendisliği veya Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği 

Bölümlerinden birinden lisans 

derecesine sahip olmak. 

Doktora derecesini Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği alanında 

Almanya’daki bir Üniversiteden 

almış olmak, Şekil Hafızalı 

Alaşımlar üzerine çalışmaları ve 

yayınları bulunmak. 

8 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

 

Avrupa ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktora tezini Medeni Usul 

Hukuku alanında Almanca 

yazmış olmak. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. 

No: 86   34820 - Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 35 66-69 

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 31 09 - 0 216 333 31 04-07 

Fen Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 86   34820 - Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 31 40 - 0 216 333 31 44 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 86   34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 

Tel: 0 216 333 32 70 - 0 216 333 32 74 4602/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde

Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri

Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


