
Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 68. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEZA, İNFAZ HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-
ğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri ya-
parlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Üniversite
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla
yirmi üyeden oluşur. Üniversite öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve
alanlarında uzman kişiler Danışma Kurulu üyesi olabilir. Üniversite öğretim üyeleri ile kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan ve alanlarında uzman kişiler Merkezin etkinlik alanları ve di-
siplinlerarası uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Danışma Kurulu üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin
Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci madde-
sinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya
uygulamadan başarısız olması nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyerek F aldığı veya FD
ve FF alarak başarısız olduğu ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre başarı şartını sağ-
layamadığı dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alabilir. Öğrencinin
bir yarıyılda programına alabileceği ders kırk sekiz AKTS’den çok olamaz. Ancak ders kaydı
yaptığı yarıyıl sonunda aldığı tüm dersleri başarması halinde mezun olacak öğrenciler ile ikinci
anadal ve yandal öğrencilerinin isteği durumunda kırk sekiz AKTS sınırı danışman ve bölüm
başkanı onayı ile artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Senatoca belirlenen mesleki uygulama dersleri hariç tekrarlanan derslerde önceki
dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam
şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tek ders sınavı, mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere yarıyıl sonu sınavından
sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda, başarısız dersi için yapılır. İlgili dersin yarı-
yılına bakılmadan dersi daha önce almış ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkı elde
etmiş öğrenciler tek dersin sınavına girebilir. Bu sınavda alınan not, ara sınav şartı aranmadan
en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Başarı değerlendirmesi bir döneme yayılan proje, labora-
tuvar, bitirme çalışması, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere tek ders sınav
hakkı verilmez.”

“e) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu/yılsonu sına-
vının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl
sonu/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda
yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin
yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Not yükseltmek için başarılı olunan derslerden bütünleme
sınavına girilemez. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin
bütünleme sınavı yapılabilir. Başarı değerlendirmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalış-
ması, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.” 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2017 30008
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler,
öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden
diğer yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda başardıkları
derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde muafiyet işlemi
yapılan öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından muaf olduğu derslerin kredisi dikkate alınarak
bir üst sınıfa intibak ettirilebilir. İntibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2014 tarihli ve 28958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum
Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Merkez için oluşan giderlerin harcamalarına karar vermek.
ğ) Muhasebe ve demirbaş defterlerini denetlemek.
h) Mali denetimi sağlamak ve raporlamak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Mali hükümler
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
(2) Merkezin gelirleri, sponsor, bağış, yardımlar, gösteri, konser ve benzeri etkinlikler-

den elde edilen gelirlerden oluşur.
(3)  Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uy-

gulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/10/2011 28084

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/11/2012 28474

2- 22/10/2013 28799

3- 20/7/2015 29420

4- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/3/2014 28958
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve
sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek
lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları, sanatta yeterlik programları ile bunların
gerektirdiği eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine 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) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı, başkan

yardımcıları ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek bilim veya sanat dalı bulunan
bir anabilim/anasanat dalında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında, o
anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Azami süre/yarıyıl: Azami süre; bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl
olarak belirlenen en son süreyi, yarıyıl; güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav
günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini,

d) Bilim/sanat dalı: Enstitüde programı bulunan anabilim/anasanat dalının belirli bir
alanında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü en küçük akademik
birimi,

e) Bütünleştirilmiş doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağ-
layan üstün başarılı öğrencilere yönelik, yüksek lisans ve doktorayı birleştiren programı,

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

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütül-
mesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Anabilim/anasanat dalı başkanı ve başkan
yardımcılarından oluşan yönetim birimini,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde
öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı
başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve Müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

i) Enstitü: Iğdır Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-

tirdiği durumlarda Üniversite kadrosu dışından da atanacak en az doktora derecesine sahip kişi,
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k) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Haftalık teorik bir ders saati veya iki saat uygulama/laboratuvar çalışmasının
yükünü,

m) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

n) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
p) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
r) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,

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

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

ş) Seminer dersi: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir
konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir
metinden oluşan çalışmayı, 

t) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
u) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora/sanatta yeterlik tezini,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
v) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. 
(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-

runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Yüksek lisans programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları, anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü

kurulunun onayı, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yapılacak geçişler, ilgili programın

koşullarını yerine getirmek şartıyla; anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile olabilir.

(3) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt
içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygu-
lama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı ilgili anabilim/anasanat dalı aka-

demik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama
esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kurulunda görü-
şülerek karara bağlanır ve Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğ-
renci almak üzere verilebilir.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen
belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

Başvuru şartları ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlen-

dirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Tezli yüksek
lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar
şunlardır:

a) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Adayın beyanında gerçeğe aykırı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde,
adayın kesin kayıt yaptırmış olup olmadığına veya belli dönemlerde öğrenim görüp görmedi-
ğine ve hatta mezun olup olmadığına bakılmaksızın bütün öğrencilik hakları iptal edilir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; ilgili enstitü kurulunun
belirlediği alanda bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ÖSYM tarafından ALES ile eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları ge-
rekir. Güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında ön-
celikle, ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %40’ının toplamına göre 65 puanın
üstündeki adayların sıralaması yapılır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara
yerleştirilir. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesindeki tezli yüksek lisans
programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat da-
lınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programla-
rına başvurusu kabul edilen adaylar; başvurulan anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yapılan
mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %60’ı, lisans not ortalamasının
%40’ının toplamı en az 65 olmak şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Adaylar,
en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara
yerleştirilir. Toplam puanı 65’ten düşük olan, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına
girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda mesleki birikim ölçme ve değerlen-
dirme sınav puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili enstitünün uygulama esaslarına
göre anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını ön-
görebilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, bilim sınavında veya müla-
katta alınan notun %20’sinin toplamına göre 65 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not
ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

3) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendir-
meye alınmaz. 

e) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları li-
sans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tari-
hinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan as-
gari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde
bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının
eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değer-
lendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönün-
den ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları ge-
rekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı
kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı,
mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapıla-
bilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti
ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun
%40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun
yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-
gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için YÖK kararları
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçe-
vede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların
değerlendirilmesi ile ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca
seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu,
değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla se-
kiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-
retim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 9 – (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) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre ek-
siltme koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile belirlenir.

(4) Kredili derslerini, ilgili AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamam-
layan ve üçüncü yarıyıl sonunda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğ-
renci süresinden önce mezun olabilir. Erken mezuniyet ile ilgili kriterler Senato tarafından be-
lirlenir.

Dersler
MADDE 10 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından

en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını
enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt
dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçe-
mez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.
(5) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi

miktarının yarısını geçemez.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin alınması zorunludur.
(7) Öğrenci kesin kayıt hakkı kazandığı tezli yüksek lisans programı ile aynı

anabilim/anasanat dalında daha önceden tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş ise,
mezun olduğu programda başarılı olduğu dersler ile kesin kayıt hakkı kazandığı tezli yüksek
lisans programının müfredatının en fazla %60’ı için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet
işlemleri için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı gereklidir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü yönetim kurulu; anabilim/

anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Anabilim/anasanat dalı
başkanlığı öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu/tez önerisini de en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir.

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

(3) Danışman değişiklikleri, danışmanın aynı kurum içerisinde başka bir birime geç-
mesi, danışmanın görevlendirilmesi, sağlık durumu gibi zorunlu olarak uzun süreli ayrılması
durumlarında ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde be-
lirlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılması halinde
ise başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücreti talep etmeksizin
devam edebilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda öğren-
cinin danışmanının gerekçeli önerisinin ardından ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. İkinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) İkinci danışman ataması tez önerisi kabul edilmiş öğrenci için yapılır.
(6) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın öne-

receği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izle-
mesine açıktır. Sunulan seminer, danışmanın görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç,
seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.
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(7) Öğrenci ve/veya tez danışmanının gerekçeli dilekçe ile anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığından talebi sonrası, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim
kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(8) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona
erer.

(9) Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belir-
tilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 12 – (1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek

lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından hazırlanan ve Senato ta-
rafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına göre
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu 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) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüri üyesi olması du-
rumunda ise beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye
de bulunur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedi gün önce-
den ilan edilir. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Dinleyiciler sınav sü-
recine müdahil olamazlar. 

(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 o anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans bulun-
ması ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans öğrencisi; tez sınavında başarılı olmak ve enstitü ta-

rafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına
uygun olarak yazılmış, ciltlenmiş yüksek lisans tezinin üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya ka-
dar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez. Enstitü yönetim
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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) 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 ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenle-
nir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine, takip eden
yarıyılda, kendi anabilim/anasanat dalında açılan seçmeli dersler grubundan eşdeğer kredilik
bir başka ders alabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının ders aşamasında herhangi bir seçmeli dersten ba-
şarısız olan öğrenciler, bu dersleri proje döneminde alttan alabilirler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu anabilim/anasanat dalına bil-
dirilir. Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer.
Öğrencinin kaydını yenilemesi halinde kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen
hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Süre
MADDE 16 – (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.

Dersler
MADDE 17 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde be-

lirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde
ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

b) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kı-
sımdan oluşur. Teorik dersler uzaktan eş zamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.
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c) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kıs-
mı uzaktan eş zamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim/anasanat dalı kurulunca
belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alan-
larında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ders başarı notu, ara sınav ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Uzaktan öğretimde ara
sınav türünde olan sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yıl-
sonu sınavları ise gözetim altında yapılır.

b) Uzaktan öğretimde ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının
etkisi %30, yılsonu sınavının etkisi %70’tir. Örgün öğretimde ara sınavların ortalamasının etkisi
%50, yılsonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yılsonu sınavından
en az 65 puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65
olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama or-
tamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.

Dönem projesi
MADDE 18 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt

yaptırılır. Dönem projesi anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Dönem projesi tatil dö-
nemleri içerisinde de tamamlanabilir. İlgili enstitü tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak
tezsiz yüksek lisans programının sonunda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavı uygulanabilir. İlgili ensti-
tünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi,
jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak ka-
bul tarihinden itibaren iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğ-
renci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek
karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
(3) Mezuniyet tarihi, dönem projesinin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-

sının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, o anabilim/anasanat dalındaki tezli

yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları 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.

(5) Öğrenciler ilgili program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden ve
diğer şartları yerine getirmeden tezli yüksek lisans programına geçiş yapamaz ve mezun ola-
mazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma

yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

(2) Doktora programları, anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı, Se-
natonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getir-

mesi,
gerekir.
(4) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az sekiz 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 kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul
MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları

taşıması gerekir:
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derece-

sine, hazırlık sınıflarında geçen süre hariç olmak üzere en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fa-
kültelerden mezunlar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ilânda belirtilen süre içinde ilgili enstitüye baş-
vurmaları gerekir.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış ol-
ması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı
en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz. ALES puanı olarak
ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar kabul edilir.

c) Doktora programlarına başvuruda, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransız-
ca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi
yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası bir sı-
navdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özellik-
lerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı bir yabancı dil eği-
timi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde asgari puanların girilecek programların
özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 
a) Doktora programlarına başvuran adaylardan yazılı bilim sınavına alınacakların sayısı,

ilan edilen kontenjanın dört katı ile sınırlandırılır. Sınava alınacak adayların aday sıralama pu-
anları yüksek lisans derecesi ile başvurularda; ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet
ağırlıklı not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı ile belirlenir. Bü-
tünleştirilmiş doktora için başvuran lisans mezunları ile lisans derecesinde hazırlık sınıflarında
geçen süre hariç olmak üzere en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fakültelerden mezunlar ve
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Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip adayların aday sıralama puanları ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet ağırlıklı
not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı ile belirlenir. ALES şartı
aranmayan anabilim/anasanat dallarında sınava alınacak adayların aday sıralama puanı belir-
lenmesinde yüksek lisans bitirme ortalaması esas alınır. 

b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, sınava giren adayların her bir
anabilim/anasanat dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan bilim sı-
navı ve/veya mülakat sonucu aldıkları puanın %20’sinin aday sıralama puanına eklenmesiyle
belirlenir. 

c) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not
ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı
notunun yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için en az 70 puan; bütünleştirilmiş doktora
programlarına başvuranlar için en az 85 puan olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru
sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Eşitlik durumunda ALES ve ya-
bancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. 

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Transkript notu
yüzlük sisteme göre düzenlenmiş olan öğrencilerin notları, YÖK’ün hazırladığı not dönüşüm
tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.

d) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve ve-
teriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını
ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşu-
luyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’ta temel tıp bilimleri Test-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilim-
leri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp
bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı ve ALES puanı yanı
sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tara-
fından yapılan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ile değerlendirme yapılabilir.
Başarı puanı; ALES puanı veya temel tıp puanının %50’si, mülakat puanının %20’si, yüksek
lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u top-
lanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanların toplamının 100 üzerinden en
az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kon-
tenjan kadar öğrenci alınır. 

f) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeydedir. Bu uzmanlık eği-
timleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimli-
ğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

g) Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp
puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(3) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların
başarı puanı; adayın sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden almış olduğu ALES
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puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not orta-
laması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’si toplanarak belirlenir.
Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun
100 üzerinden en az 50 puan olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı
toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Doktora programları ile sanatta yeterlik çalışması için yapılan mülakat/yeterlik sı-
navına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(5) Doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına; ilgili anabilim/anasanat dalla-
rından lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Ancak, Senato belirlenen
programlar dışında öğrenci kabulüne karar verebilir.

Süre
MADDE 22 – (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 yarıyıldır. Lisans derecesi ile doktora programına kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri ve seminerleri 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 derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayama-
yan veya Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

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

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilir.

Dersler
MADDE 23 – (1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitü-
lerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders
seçilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(3) Ders süresi 45 dakikadır.
(4) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi

miktarının yarısını geçemez.
Seminerler
MADDE 24 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, en az

bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz
olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer,
tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik
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jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması ha-
linde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile
birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye
bildirilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim/anasanat dalı

akademik kurul kararı ile programa kesin kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversitenin kadro-
sunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte
belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı öğrencinin prog-
ramı içinde en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman değişiklikleri, danışmanın aynı kurum içerisinde başka bir birime geç-
mesi, danışmanın görevlendirilmesi, sağlık durumu gibi zorunlu olarak uzun süreli ayrılması
durumlarında ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde be-
lirlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılması halinde
ise başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücreti talep etmeksizin
devam edebilir.

(4) İkinci danışman ataması tez önerisi kabul edilmiş öğrenci için yapılır.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak
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 zorunda-
dır.

(3) Doktora yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öne-
rilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri lis-
tesinde, biri Üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye de bulunur. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik sınavı toplantıları; öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, sınavda sorduğu sorulara göre öğrencinin
başarı durumunu değerlendirir. Öğrencinin bu sınavdan başarılı sayılması için 100 üzerinden
en az 75 puan ve üzeri alması şartı aranır. Öğrencinin jüri üyelerinden aldığı notlar ayrı ayrı
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dikkate alınır ve jüri tarafından sınavda başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verilir. Yazılı sınavda, jüri üyelerinin salt çoğunluğu ile başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava
alınır. Sözlü sınavda da, jüri üyelerinin salt çoğunluğu ile başarılı bulunan öğrenci doktora ye-
terlik sınavından başarılı sayılır. Öğrencinin sınav sonuç tutanakları anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca, doktora yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içerisinde enstitüye teslim edilir.

(5) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde yazılı sınava tekrar
girer. Bu sınavda da başarılı olamadığı ya da geçerli mazereti olmaksızın yeterlik sınavına ka-
tılmadığı durumda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. İkinci kez girdiği yazılı sınavda ba-
şarılı olan ancak sözlü sınavda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yazılı sınava birinci girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı
takdirde, bir sonraki sınav döneminde tekrar sözlü sınava girer. Bu sınavda da başarılı olama-
ması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden;
a) Doktora yeterlik aşamasında başarısız olanlar, diledikleri takdirde anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile o anabilim/anasanat dalının tezli
yüksek lisans programına geçebilir.

b) En az yedi dersini başarı ile tamamlamış olanlar diledikleri takdirde anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile o anabilim/anasanat dalının
tezli yüksek lisans programına geçebilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci bu dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat 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 danışmandan başka
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde de-
ğişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi raporları
MADDE 28 – (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 red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanınca üç işgünü
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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi
ara raporu tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye baş-
lanır. Öğrenciler Ocak-Haziran ve Temmuz–Aralık ayları arasında tez izleme komitesi raporunu
hazırlayıp komite üyelerine sunmak zorundadır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Belirtilen süreler içerisinde ra-
porunu hazırlayıp tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenciler o dönemdeki
tez izleme komitesi raporu çalışmasından başarısız sayılır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi
için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Öğrencinin tez çalışması
raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin herhangi
bir yarıyıldaki tez çalışması başarısı, ilgili yarıyıldaki tez izleme komitesi değerlendirme so-
nucuna bağlı olarak, başarılı (BL) harf notu veya başarısız (BZ) harf notu ile belirlenir. Öğrenci
raporunu sunsun ya da sunmasın, tez izleme komitesi her dönem içinde danışmanının önerisi
ile toplanır ve hazırladığı raporunu Enstitüye teslim eder. Komite tarafından üst üste iki kez
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yabancı dilde eği-
tim ve öğretim verilen programlarda tezler o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Tezin,
21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yabancı dillerden birinde yazılması
durumunda oluşturulacak jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şart-
ları sağlaması gerekir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(3) Öğrencinin alanı ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası
konferans/kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması veya bir adet
bilimsel makalesinin hakemli bir dergide kabul almış/yayımlanmış olması veya bir adet kitap
yazarlığı veya kitapta bölüm yazarlığı olması veya en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış
olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması
için ön şart olarak aranır.

(4) Tamamlanan doktora tezi veya düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş olan tez,
öğrenci tarafından danışmana sunulur. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü
ile birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü
yönetim kurulu kararı ile söz konusu teze ilişkin onaylanan intihal yazılım programı raporu ve
tez jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği raporda gerçek bir intihalin jüri üye-
lerince de tespit edilmesi halinde tez, jüri üyeleri tarafından gerekçeli bir rapor ile birlikte karar
verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak
enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte öğrenciyi sınava alır. 

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, danışmanın görüşü de alınarak anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması
halinde yeniden anabilim/anasanat dalı kurulundan görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumun-
dan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna
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ilgili enstitünün yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye
bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite
içi yedek jüri üyesi, Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi ile
sınav yürütülür.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Doktora tez savunma süresi 120 dakikayı geçemez. Tez savunma sınavı, öğre-
tim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar. Sınav günü, saati ve yeri
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. 

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Üyeler çekimser oy kulla-
namazlar. Jüri başkanı sınav tutanağı ve ilgili diğer evrakları aynı gün içerisinde anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kendilerine teslim edilen
sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç işgünü içerisinde enstitüye gönderir. Ret oyu veren
üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlen-
dirilir. 

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi aşmamak kaydıyla tez
savunma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. 

(9) Tezi doğrudan reddedilen veya düzeltme kararı sonrası savunmada reddedilen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(10) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi
sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı/kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama
sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla Başarılı (BL) veya Başarısız (BZ) kararı verir. Uygulama
sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 30 – (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 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması ve dip-
loma eki almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay uzatabilir. Bu sürede de ciltlenmiş ve jüri tarafından imzalanmış tezleri Enstitüye teslim
etmeyen öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüs-
halarının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Doktora tezinin tesliminden itibaren, en geç üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri,
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programında bir yarıyıl, uzmanlık alan dersi, semi-
ner dersi ve alınan diğer dersler dâhil 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uzmanlık alan dersleri,
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü 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) Sanatta yeterlik programı hakkında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelikte
yer alan doktora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Başvuru ve kabul
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafın-
dan kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında bir dilden YDS’de en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato karar ve-
rir.

(4) Adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sı-
ralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yük-
sek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlen-
dirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.
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b) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricindekiler için ALES puanının %50’si, yabancı dil pua-
nının %10’u, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %10’u
ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapı-
lır.

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olma şartı aranır. Eşitlik durumunda
mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir.

Süre
MADDE 33 – (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
en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğ-
rencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve o ana-
bilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu programa kesin kayıt yaptıran

her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danış-
manlık yapacak bir öğretim üyesini bir hafta içerisinde enstitüye önerir. Danışman önerisi ens-
titü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az
bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından
da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Öğrencinin alanı ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası
konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bi-
limsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, bir adet kitap yazarlığı veya kitapta bölüm
yazarlığı olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini/birkaçını
yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            29 Temmuz 2019 – Sayı : 30846



(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 gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle
katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sı-
nava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi, Üniversite
dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi ile sınav yürütülür.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınava öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyiciler sınav sürecine müdahil olmamak kay-
dıyla dinleyici olarak katılabilirler.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
işgünü içinde 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 gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayan öğren-
cilere talepleri halinde 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diplo-
ması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 36 – (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 jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
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 Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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(4) İlgili 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Ancak, programa yönelik olarak bir yarıyılda en az iki, en fazla üç lisansüstü
ders alınabilir. Bilimsel hazırlık programında öğrenciye en fazla yirmi dört kredi verilebilir.
Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart
uygulanmaz. Aynı anabilim/anasanat dalında daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve
başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz. Bilimsel hazırlık
programına tabi öğrenciler seminer ve tez çalışma planını bu süre içerisinde sunamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, ilgili lisans ve yüksek
lisans programlarındaki esaslar uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır ve öğrencinin
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlar. Yaz öğretimleri bu süreye dâhil edilmez. Bu programda
geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil
edilmez. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve
bu süre sonunda başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile ilgili enstitüden en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, en geç
akademik takvimin “Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi” sürecinin son tarihine kadar ilgili ensti-
tüye dilekçe ile müracaat ederler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim ve öğretim değildir ve süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar.

(2) Özel öğrencilik statüsü, öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için
ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödedikten sonra enstitü yönetim kurulu
kararı ile kazanılır. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları du-
rumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile eğitim ve öğretime başladığı program
için intibakı yapılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak al-
dığı ve başarılı olduğu derslerin intibak işlemlerinde, intibak verilen dersler ilgili lisansüstü
programda verilen derslerin %50’sini geçemez.
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(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o dersler için
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değer-
lendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan esaslara
uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyıl ders alan ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden
başarılı olan öğrenci gerekli belgelerle yarıyıl başlangıcında, ders kayıt ve yenileme dönemi
sonuna kadar ilgili enstitüye dilekçe ile başvurması durumunda, anabilim/anasanat dalı kuru-
lunun yazılı görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü
programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinden geldikleri üniversi-
tede tez çalışmasına başlamış olanların tez konusu geçersiz sayılır ve bu öğrenciler yeni bir
tez önerisi ve çalışması ile devam ederler.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen doktora öğrencilerinden geldikleri üniversitede ye-
terlik sınavına girmiş olanların sınav sonunda aldığı derece geçersiz sayılır ve kendilerine tekrar
bir yeterlik sınavı uygulanır.

(4) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı
kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre
normal eğitim ve öğretim süresi dışında tutulur.

(5) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciden, öğrencilik hakkı kazandığı dönemde
ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartları aranır.

(6) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan
daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(7) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye, geldiği üni-
versitede ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.

(8) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin, bütünleştirilmiş doktora prog-
ramına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda enstitüye başvurmaları
ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir:

a) Öğrencinin başvurduğu programın puan türünden en az 80 ALES puanı almış olması,
b) Lisans eğitimi mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması,
c) İkinci yarıyıl sonu itibarıyla en az yedi ders ve yirmi bir kredilik ders yükümlülüğünü

tamamlamış olması,
ç) Yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,
d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması,
gerekir.
(9) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istek-

leri halinde aynı anabilim/anasanat dalında yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay
geçiş yapabilirler. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında

ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
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a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış aday-
ların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri diploma denklik belgelerini mezuniyetlerinden
önce kuruma teslim etmeleri kaydıyla YÖK’ten temin etmeleri gereken “Tanınma Belgesini”
getirmeleri ön koşuluna bağlıdır. 

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlen-
dirilir ve sonuçlandırılır.

c) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu-
lardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında al-
dıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevi-
rileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

ç) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Diğer üniversitelerin Türkçe
öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversi-
tenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını
başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip
olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe
Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 veya üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini
Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından
muaf tutulurlar.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı
aranmaz.

e) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların anadilleri dışında YÖK
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği
ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan
alınması zorunludur.

f) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili
mülakat sınavına girerler.

g) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim
yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata

giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezu-
niyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe
seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not orta-
lamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

c) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık
lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

ç) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit
sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yük-
sek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Dok-
tora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına gi-
rerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat pua-
nının %50’sinin toplamıdır.
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d) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans
programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50 puan, doktora programlarına baş-
vuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 puan olması gerekir.

e) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60,
doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başla-
yarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri
şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not or-
talaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınma-
dığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş
gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.
Kazanan adayların listesi
MADDE 41 – (1) Lisansüstü giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim

kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. İlan edilen süre içinde
ilgili enstitüye kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarı-
sının toplamıdır.

(2) Açılacak lisansüstü dersler ile bu derslerden hangilerinin zorunlu, hangilerinin seç-
meli olduğu, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca tespit edilir ve her yarıyıl başında
enstitü kurulunca belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü
yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek
lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

(4) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(5) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin
%30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır. Bir yarıyılda okutulan bir
derse ait ödev ve/veya uygulamaların ortalamaları ile ara sınav notlarının başarı notuna etki
oranları enstitü kurulunda belirlenir ve ilan edilir.

(6) Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato
tarafından belirlenen akademik takvim içerisinde yapılır. Sınav programı, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca hazırlanır ve on beş gün önceden ilan edilir.

(7) Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından öğ-
renci işleri otomasyonuna kaydedilir. Dersin not çizelgesi öğretim elemanınca imzalanarak
anabilim/anasanat dalına teslim edilir.  Not çizelgesinin anabilim/anasanat dalı tarafından ens-
titü müdürlüğüne iletilmesinin ardından notları otomasyonda ilan edilir.

(8) Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl
sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun
yüksek lisans programında en az 65 puan, doktora programında ise en az 75 puan olması ge-
rekir. Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla
beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi aşağıdaki şekilde hazırlanır:

a) Sınav notlarının harfli sisteme göre eşdeğerleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği şe-
kildedir.
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Puan Değeri Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
65-74 CC 2,00
0-64 FF 0,00
b) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az

65, doktora programında ise en az 75 puan; harfli sistemde ise yüksek lisans programında en
az CC ve doktora programında ise CB harf notu olması gerekir.

c) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanı-
lır:

1) DZ - devamsız notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen
kredili dersler için verilir.

2) BL - başarılı harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamam-
layan öğrencilere verilir.

3) BZ - başarısız harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarısızlık du-
rumunda verilir.

4) TR - transfer harf notu; diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler
için ve muaf tutulan dersler için verilir.

ç) Yarıyıl sınavı sonunda başarısız olunan dersler için Senato tarafından belirlenen aka-
demik takvimde gösterilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(9) Bir dersten başarısız olan öğrenci, danışmanının önerisi ile bu dersi tekrar alabilir
veya yeni bir ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden herhangi bir
nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, akademik takvimdeki ders alma-bırakma
süreleri içerisinde o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilir veya ders bırakabilir.

(10) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili
enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınav evrakı, ilgili enstitü yönetim kurulunda oluşturulan ve ders
sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili üç kişilik bir komisyon tarafından in-
celenir. Komisyon değerlendirmesi ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(11) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü
programlarda öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü öğ-
rencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğ-
renciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada sekiz saatlik teorik bir uz-
manlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından
danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar
verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(12) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenir.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırdıkları veya devam ettikleri tespit edilenlerin, bu durumları tespit edildiği tarihten
itibaren enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir ve aldıkları dersler geçersiz sayılır.
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Tebligat
MADDE 44 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

Disiplin işleri
MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Sınavlarda kopya
MADDE 46 – (1) Lisansüstü derslerin sınavlarında kopya çektiği veya kopya çekil-

mesine yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, söz konusu dersin sınavından sıfır almış sayılır. Bu
öğrenciler hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 47 – (1) Normal eğitim süresini geçen lisansüstü öğrencileri, her eğitim-öğ-

retim yılı başında ilgili mevzuata göre belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini öde-
mek zorundadırlar. Yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler beşinci
yarıyıldan itibaren; doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler dokuzuncu
yarıyıldan itibaren katkı payı ödemekle yükümlüdürler. Bütünleştirilmiş doktora programını
on yarıyılda tamamlamayan öğrenciler ise on birinci yarıyıldan itibaren katkı payı ödemekle
yükümlüdürler. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı
payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt sildirme halinde alınan katkı
payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde o yarıyılda/yılda almak istedikleri derslere ve tez çalışmasına kaydolmak zorundadırlar.
Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda
devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden
sayılır.

(3) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını
yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli ol-
duğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında
kayıtlarını yeniletebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler, öğrenci katkı payını kanuni gecikme
faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

Mazeret sınavı
MADDE 48 – (1) Öğrencinin sağlık ve diğer nedenlerle mazeretli sayılabilmesi için,

mazeretlerini belgelemesi ve bu belgelerin enstitü yönetim kurulunca onaylanıp kabul edilmesi,
öğrencinin sınavlarına veya öğrenim süresine etkisinin enstitü yönetim kurulunca değerlendi-
rilmesi gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Lisansüstü tüm programlarda kayıt dondurma işlemlerine ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü program öğrencileri; belgelemek koşuluyla, doğal afet, sağlık sorunu, an-

ne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya lisansüstü programa kayıt olduktan sonra baş-
ka bir il veya ilçeye atanması, görevli olarak bir aydan fazla yurt içi/yurt dışına gitmesi nede-
niyle en çok bir yıl kayıt dondurma hakkına sahiptir.

b) Kayıt dondurma isteği; öğrencinin belge ile başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır.
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c) Tez/dönem projesi, sanatta yeterlik çalışması aşamasında, başka bir il veya ilçeye
atanma durumu mazeret olarak kabul edilmez ve bu durumlarda öğrenciye kayıt dondurma
hakkı verilmez.

ç) Öğrenciler, askerlik nedeniyle enstitüden ayrılmaları durumunda izinli sayılır; ancak
askere gitmeden önce durumlarını belgeleyen bir dilekçeyle enstitüye başvurmak zorundadır-
lar.

d) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma
veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme
işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğ-
rencilerin öğrencilik durumları sona erer.

Öğrencilere ilişik kesme işlemi uygulanacak durumlar
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlar ve kendi

isteğiyle kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrenciler ile Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarma cezası almış olan lisansüstü öğ-
rencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Temsil
MADDE 51 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, milli takım ve üniversitelerarası folk-

lorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin
bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğ-
renime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu sü-
reler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 53 – (1) Öğrenciler ile aralarında usul, füru, eş, üçüncü dereceye kadar akra-

balık, husumet ve menfaat ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunanlar, danışman,
jüri üyesi ve tez izleme komitesi üyesi olarak atanamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 18/6/2017 tarihli ve 30100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı

öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye
ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

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

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili enstitülerde kayıtlı bulunan
öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
hükümleri uygulanır. Bu öğrenciler için bu Yönetmeliğin sağladığı haklardan yararlanma ta-
lepleri enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
e) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ileti-

şim teknolojilerine dayalı olarak planladığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğ-
rencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı
tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğre-
timi, 

f) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.
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c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,
projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz ya-
yınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-
lunur:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplan-
tılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize et-
mek ve bu yönde katkı sağlamak.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla ya-

pılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar düzenlemek.

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 çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-
fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak. 

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek. 

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak. 

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak. 

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel

tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; (a) bendinde belirlenen notlar esas alınarak bağıl değerlendirme yön-

temi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından

belirlenir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Keşan Hakkı

Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesinde mutlak değerlendirme yöntemi uy-

gulanır ve (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yıl sonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki

tabloya göre tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi

veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı

durumları için (c) bendindeki tablo ve esaslar uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda bağıl değerlen-

dirme yöntemi uygulanarak oluşmuş olan notlar ve başarı durumları aynen korunarak kabul

edilir ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren mutlak değerlendirme

yöntemi bütün öğrencilere uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 6554 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 
MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/357235 
1-İdarenin  
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) telefon ve faks 
numarası 

: Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2-İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 442.665 Ton (± 

%20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet 
Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri 
Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, 
doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, 
temizlik, sıkıştırma ve  düzeltme işlerinin bir bütünlük 
içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi.  
(Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok 
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kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, 
Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok 
tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken 
atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından 
uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün 
taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür 
hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, 
biçimlendirme, Kömür cürufu – kül, Pres filtre çamuru, Ot 
tutucu ve taş tutucu atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, 
atık küspe), Seyyar/sabit otomatik boşaltma toprağı, Tumba 
temizliği – düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin 
çekilmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine 
getirilmesi) 

b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2019/2020 Rafineri 
Kampanyası sonuna kadardır. 

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. 

Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) tarihi ve saati : 09/08/2019 Cuma günü, saat 10:00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 
KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. 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 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
7-Diğer Hususlar 
7.1.İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (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.       

7.3. Yüklenici iş yerinde bulunduracağı; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe 
(kapasitesi 3 m³’den az olmayan yükleyici), en az 1 adet kazıcı yükleyici kepçe (En Fazla 25 
yaşında), 5 adet (asgari 25 tonluk) tonajlı damperli kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri 
sözleşme imzalamadan önce vermek zorundadır. 6586/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen 
şartları taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. 

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim 
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet 
fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve 
uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca 
verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı(1 fiziksel+5 
dijital(CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 
yoluyla başvuracaklardır. 

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, 
askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve 
uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca 
verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
(dört) takım dosyayı( 1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire 
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet 
fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek 
lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen 
denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 
(dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte 
Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarunca belirlenen %20lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. 

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine 
uygun olması gerekmektedir. 

Telf.:0478 211 75 19 
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BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Türk Müziği Temel Bilimler 

Bölümü/Türk Müziği Temel Bilimler 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1  

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü/ Kontrol ve Kumanda 

Sistemleri Anabilim Dalı 

Profesör 1 1  

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre Mühendisliği 

Bölümü/ Çevre Teknolojisi 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Atık sular ve endüstriyel atıklar 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili Ve Edebiyatı 

Bölümü/ Yeni Türk Dili 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Yeni Türk Dili alanında 

doçentliğini almış olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi Ve Kamu 

Yönetimi Bölümü/ Siyaset ve Sosyal 

Bilimler Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Siyaset Bilimi alanında doçentliğini almış 

olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü/ Tefsir Anabilim 

Dalı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
2 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak. 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Arkeoloji Bölümü/ 

Protohistorya Ve Önasya 

Arkeolojisi Anabilim Dalı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
5 1 Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Ardahan Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Büro Hizmetleri ve 

Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi 

Ve Yönetici Asistanlığı Programı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 

doktora yapmış olmak ve Optimizasyon 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

 6549/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 6571/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 

inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan 

edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır. 

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.bayburt.edu.tr/ 

adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

S.No Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı / Pr. 
Unvan Derece Adet Niteliği 

1 

Teknik 

Bilimler 

MYO 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Sağlık Bilgi 

Sistemleri 

Teknikerliği 

Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 
Doktorasını Bilişim alanında 

yapmış olmak.                             

2 

Bayburt 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Eczane 

Hizmetleri 

Eczane 

Hizmetleri 

Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 
Doktorasını farmakoloji alanında 

yapmış olmak.                     

3 

Bayburt 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Eczane 

Hizmetleri 

Eczane 

Hizmetleri 

Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 
Doktorasını tıbbi biyoloji alanda 

yapmış olmak.                           

4 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktorasını sınıf eğitimi alanında 

yapmış olmak. İlk okuma ve 

yazma öğretimi üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

5 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları 

ve Öğretim 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

Doktorasını Eğitim Programları 

ve Öğretim alanında yapmış 

olmak. Eğitim tarihi üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

6 

Sosyal 

Bilimler 

MYO 

Ulaştırma 

Hizmetleri 

Posta 

Hizmetleri 

Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktorasını iktisat alanında 

yapmış olmak. Posta Hizmetleri 

alanında çalışmaları bulunmak. 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki 
genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin 
Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi 
(Doktor Öğretim Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına 
dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS 
Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 4 adet 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş 
örneği, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet 
döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel 
çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan 
dört (4) nüsha dosya hazırlayarak, 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları 
anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi 
olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık 
belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. 
İnternet adresinden alınabilir.),4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet 
fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi 
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında 
bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr) 

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır. 

BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara 
İlan Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2019 
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2019 
 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM ŞARTLARI 

S.No. Unvanı Adet Birimi Ana Bilim Dalı/ 
Alanı Açıklamalar  

1 Öğretim  
 Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 

Temel  
Hukuk 

(Hukuka Giriş) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora 
yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek 
lisans tezini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Tercihen; 
-Kadına Yönelik Şiddet 
-Aile Hukuku 
-Çocuk Hakları alanlarında çalışma yapmış olmak. 

2 Öğretim  
 Görevlisi 2 Fakülte 

Dekanlığı 

Kamu Hukuku 
(Anayasa 
Hukuku) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora 
yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. 

3 Araştırma 
Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 

Kamu Hukuku 
(Anayasa 
Hukuku) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora 
yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. 

4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Kamu 
Hukuku 

(İdare Hukuku) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını 
yapmış olmak. Doktora tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak. 
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5  Öğretim  
 Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 

Kamu 
Hukuku 

(İdare Hukuku) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında doktora 
yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek 
lisans tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak. 

6 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Kamu 
Hukuku 

(Ceza/Ceza 
Muhakemesi) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını 
yapmış olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
alanında yapmış olmak. 

7 Öğretim 
Görevlisi 2 Fakülte 

Dekanlığı 

Kamu 
Hukuku 

(Ceza/Ceza 
Muhakemesi) 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora 
yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek 
lisans tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış 
olmak. 

8 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Güvenlik 
Hizmetleri 

(Yönetim ve 
Organizasyon) 

Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında Y.Lisans yapmış 
olmak. Doktorasını Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında 
yapmış olmak. Örgütsel Davranışlar konusunda çalışmaları bulunmak. 

9 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Güvenlik 
Hizmetleri 
(Psikoloji) 

Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya adli psikoloji alanlarında 
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans veya doktora 
tezinde adli psikoloji, suç psikolojisi, suçlu psikolojisi, suç ve suçlu 
profilleme konularından birini çalışmış olmak ve bu alanlara ilişkin 
akademik çalışmaları bulunmak. 

10 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Güvenlik 
Hizmetleri 
(Sosyoloji) 

Sosyoloji, Kriminoloji, Ceza Adaleti veya Suç Araştırmaları 
alanlarından birinde Y.Lisans yapmış olmak. Sosyoloji alanında 
Doktora yapmış olmak. Y.Lisans ve Doktora tezinde suçla ilgili 
alanlarda çalışma yapmış olmak. Suçla ilgili alanlarda akademik 
çalışmaları bulunmak. 

11 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Sosyal Bilimler 
(Kurumsal 

İletişim) 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve 
doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. 
Tercihen İkna, Referik (söylem/hitabet), Kriz Yönetimi, Sosyal 
Sorumluluk, Medya Okuryazarlığı alanlarında sertifikaya sahip olmak 
veya çalışma yapmış olmak. 

12 Araştırma 
Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 

Sosyal Bilimler 
(Kurumsal 

İletişim) 

İletişim Fakültesi İletişim veya Halkla İlişkiler mezunu olmak, Yüksek 
Lisans Tezini İkna edici iletişim ve ileri mülakat teknikleri veya 
kalabalık yönetimi konularından birinde yapmış olmak ve Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Alanında Doktora Yeterlilik aşamasını geçmiş 
olmak. 

13 Öğretim 
Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 
Sosyal Bilimler 

(Türk Dili) 

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak, 
Türkçe eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya 
belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

14 Öğretim 
Görevlisi 1 Fakülte 

Dekanlığı 
Yabancı Diller 

(Türkçe) 

1. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak; 
Türkçe eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ya da yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında 
sertifikaya sahip olmak ve en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine 
sahip olmak  
2. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında 
en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.  

15 Öğretim 
Görevlisi 6 Fakülte 

Dekanlığı 
Yabancı Diller 

(İngilizce) 

1. Aşağıdaki bölümlerin birinden lisans mezunu olmak, (İngilizce 
Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik 
Formasyon’ almış olması gerekmektedir.) 
a. İngilizce Öğretmenliği, 
b. İngilizce Mütercim Tercümanlık, 
c. İngiliz Dili ve Edebiyatı,  
d. Amerikan Kültür ve Edebiyatı, 
e. İngiliz Dil Bilimi,  
2. 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans 
mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya 
yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak 
veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya 
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi 
olma şartı aranır. 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 
Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 
ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.  

GENEL ŞARTLAR  
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  
3- Araştırma Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak gerekir. Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından Üniversitemiz Senatosunca ilan koşullarında 
belirtilen dil puanlarını veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 
sınavdan bu puanların muadili bir puan almış olmak. 

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

ÖZEL ŞARTLAR  
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.  
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.  
3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan şartları haricinde en az tezli 

yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.  
Önemli Notlar:  
- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.  
- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son 

başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması 
gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)  

- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir.  

- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca 
yapılacaktır. 

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

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.  
- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 
- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.  
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan 

istenilen belgeler:  
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1 - Başvuru Formu http://erzurum.edu.tr adresinden Akademik Kadrolara ait başvuru 
formunun indirilerek eksiksiz olarak bir adet doldurulması.  

2 - Özgeçmiş, 
3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4 - Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,  
5 - Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili),  
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,  
7 - ALES Belgesi, 
8 - Yabancı Dil Belgesi,  
9 - İlân şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma 

Görevlileri için), 
10 - Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,  
11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 
getireceklerdir.), 

12 - Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge,  
13 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.  
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 

değerlendirilecektir.  
Sınav Takvimi:  
Duyuru Başlama Tarihi : 29.07.2019 
Son Başvuru Tarihi       : 19.08.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019 
Sınav Giriş Tarihi            : 26.08.2019  
Sonuç Açıklama Tarihi    : 02.09.2019 
Sonuçların ilan edileceği İnternet adresi : https://www.erzurum.edu.tr  
Başvuru Yerleri: 
Araştırma Görevlisi kadroları için: İlgili Fakülte Dekanlıkları  
Öğretim Görevlisi kadroları için: Rektörlük 
 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
DERECE ADET ÜNVAN 

ALES PUAN 

TÜRÜ 
İLÂN ŞARTI 

EDEBİYAT 

FAK. 

PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

Gelişim 

Psikolojisi 
7 1 

Arş. 

Gör. 

EŞİT 

AĞIRLIK 

Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji 

Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak, Gelişim 

Psikolojisi alanında veya Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

FELSEFE 

BÖLÜMÜ 

Bilim 

Felsefesi 

ve Bilim 

Tarihi 

7 1 
Arş. 

Gör. 

EŞİT 

AĞIRLIK 

Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Felsefe 

Bölümü mezunu olmak, Felsefe alanında yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

FEN FAK. 

MATEMATİK 

BÖLÜMÜ 

Cebir ve 

Sayılar 

Teorisi 

7 1 
Arş. 

Gör. 
SAYISAL 

Fen Fakültelerinin Matematik Bölümü mezunu olmak, 

Cebir ve Sayılar Teorisi alanında lisansüstü eğitim 

yapıyor olmak. 

MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE 

GENETİK 

BÖLÜMÜ 

Moleküler 

Biyoloji 
7 1 

Arş. 

Gör. 
SAYISAL 

Fakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

mezunu olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 

lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

https://www.erzurum.edu.tr/
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MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK 

FAK. 

 
ELEKTRİK VE 
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

Elektrik 
Tesisleri 

6 1 
Arş. 
Gör. 

SAYISAL 
Mühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, 
Elektrik Tesisleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

Kontrol ve 
Otomasyon 

6 1 
Arş. 
Gör. 

SAYISAL 

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik, 
Elektronik, Kontrol, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, 
Kontrol ve Otomasyon alanında yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

Yapı 6 1 
Arş. 
Gör. 

SAYISAL 
Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü 
mezunu olmak, Yapı alanında lisansüstü eğitim 
yapıyor olmak. 

Yapı 
Malzemesi 

6 1 
Arş. 
Gör. 

SAYISAL 
Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü 
mezunu olmak, Yapı Malzemeleri alanında yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
Mekanik 6 1 

Arş. 
Gör. 

SAYISAL 
Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunu olmak, Mekanik alanında yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

SPOR 
BİLİMLERİ 

FAK. 

BEDEN EĞİTİMİ 
VE SPOR 
EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 
Eğitimi 

7 1 
Arş. 
Gör. 

HERHANGİ 
BİR PUAN 

TÜRÜ 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olmak, 
Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

YABANCI 
DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

YABANCI 
DİLLER 

BÖLÜMÜ 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 
7 1 

Öğr. 
Gör. 

SÖZEL 

Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz 
Dili Eğitimi programından mezun olmak. İngilizce 
Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans öğrenimi sonrası 
en az üç yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak 
ve belgelemek.  Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından 
en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.  

REKTÖRLÜK 

Bilgi İşlem 
Daire 

Başkanlığı 
6 1 

Öğr. 
Gör. 

SAYISAL 

Bilişim sistemlerinin yükseköğretime uygulanışı veya 
Dijital Dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış olmak, 
Dijital Dönüşüm ile ilgili tecrübeye sahip olduğunu 
belgelemek veya sertifikası olmak, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
(İngilizce) sınavından en az 75 puan veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak. 

Dış 
İlişkiler 
Ofisi 

6 1 
Öğr. 
Gör. 

HERHANGİ 
BİR PUAN 

TÜRÜ 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, 
Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun 
olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 80 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puan almış olmak. 

Yüksek 
Teknoloji 
Uygulama 

ve 
Araştırma 
Merkezi 

6 1 
Öğr. 
Gör. 

SAYISAL 

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. Taramalı 
Elektron Mikroskop (SEM), X-ışını difraktometre (XRD) 
cihazlarının kullanım, temiz oda kullanım ve bakım, 
termal ve saçtırma teknikleri ile çok katmanlı ince film 
hazırlama eğitim, plazma aşındırma ve kaplama 
sistemleri eğitim sertifikalarına sahip olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 60 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Diş Hekimliği, Sağlık 
Bilimleri, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakültelerine ve Anadolu BİL Meslek 
Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın 
Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 
dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik 
belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi / 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm / 

Program 
Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Nitelikler 

Diş Hekimliği - Endodonti 
Doç. 

Dr.  
1 

Doçentliğini Endodonti Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Beslenme 

ve Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Çocuk 

Gelişimi 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak.  

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

İşletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını İşletme Anabilim Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Muhasebe ve 

Finansman 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Finansal İktisat Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.  

İşletme 

(İngilizce) 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını İşletme Yönetimi Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.  

Mühendislik 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Termodinamik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.  

Anadolu BİL 

İşletme 

Yönetimi 

(İngilizce) 

- 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Muhasebe Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.
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