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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli, ihale ile belirlenen bedelin ön
izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle
tespit edilerek güncellenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tür-
kiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara
göre yüzde değişim) oranında artırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması
halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek müşteriye; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tev-
hit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da
uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için,
bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Uzatılan
süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca ya-
yımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) ora-
nında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıldan uzun süreli irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedel-
leri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık or-
talamalara göre yüzde değişim) oranında artırılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HÜTAİ) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜTAİ): Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhu-

riyeti arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini geliştirici
akademik çalışmalar yürütmek; bu akademik çalışmaları gerektiğinde başta üniversite-sanayi
işbirliği olmak üzere, meslek odaları ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin hizmetine
sunmaktır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2015 29279
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faali-

yette bulunur:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında var olan stratejik,

ekonomik ve beşeri işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Üniversite bünyesinde bulunan farklı
bilim alanlarını disiplinlerarası yaklaşımla buluşturarak iki ülke ilişkilerindeki sorunların çö-
zümüne yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, geliştirmek ve
uygulamak.

b) Merkezin faaliyet alanı olan Türk-Alman ilişkileri ile ilgili konularda çalışmalarda
bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Federal Almanya Cumhu-
riyeti’nin kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenlemek, uygu-
lama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu
projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak, bilimsel danışmanlık hizmeti
vermek.

c) Merkezin Almanya’da uzun yıllar bulunmuş, bu ülkenin diline ve kültürüne hakim
personeli ile hem Alman üniversitelerindeki öğrencileri Türkiye konusunda hem de başta Ha-
cettepe Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Türk üniversitelerinde okuyan öğrencileri Almanya
konusunda bilgilendirmek ve bu amaçla eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı konferans, seminer ve
sempozyum gibi çeşitli toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ç) Çok yönlü Türk-Alman ilişkilerinin seyrine olumlu yönde etki edecek ve ilişkileri
güçlendirecek akademik çalışmalar yoluyla iki ülke ilişkilerinde işbirliğinin hakim olduğu bir
iklim yaratmak ve işbirliğini destekleyen programlar yürütmek.

d) İki ülke ilişkilerinde önemli bir yer tutan beşeri alan yani Almanya’daki Türk vatan-
daşları ve Türkiye’de yerleşik Alman vatandaşları üzerine akademik araştırmalar yürütmek.

e) Almanya’daki Türk ve Türkiye imajını geliştirici, eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı
konferans, seminer ve sempozyum gibi çeşitli toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara ka-
tılmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili elde edilen veriler ile bu alanda çalışan bilim in-
sanlarının bilgi ve deneyimlerinin yurt içi ve yurt dışı kamuoyu ile paylaşımına yönelik,
süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, kongre, konferans, panel, sempozyum,
seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluş-
turmak, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar
ve araştırmacıların paylaşımına sunmak.

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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim

ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 12 üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak

Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte
görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
—— • ——

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Teknik Üniversitesinde yürütülen

yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesidir. 

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı 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) Bütünleşik doktora: Üstün başarılı öğrencinin doktora programına lisans derecesi ile

başvurmasına imkan sağlayan, yüksek lisans ve doktora programlarını birleştiren programı,
ç) Dönem/uygulama projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında, bir yarıyıl süreli,

araştırılan/incelenen bilimsel bir konunun yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor şeklinde
verilen dersi,

d) EABD: Enstitü ana bilim dalını,
e) EABD başkanı: Enstitü ana bilim dalı başkanını,
f) EABD başkanlığı: EABD başkanı ve başkan yardımcılarından oluşan yönetim biri-

mini,
g) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve bilim dalı başkanlarından olu-

şan kurulu; tek bilim dalı bulunan bir EABD’de ise EABD başkanının başkanlığında, o
EABD’deki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

23 Eylül 2019 – Sayı : 30897                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
Enstitüde eğitim ve öğretim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-
cıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

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

j) Kredi: Haftalık teorik bir ders saati veya iki saat uygulama/laboratuvar ve benzeri
pratik çalışma yükünü,

k) Lisansüstü eğitim ve öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve
bütünleşik doktora programlarındaki eğitim ve öğretimi,

l) Öğretim üyesi: Üniversitede görev yapan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörü,
m) Öğrenci: Enstitüde kayıtlı öğrenciyi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Program: Enstitü ana bilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve be-

lirli içerikte kredili ve kredisiz dersler ile doktora yeterlik, proje/tez ve uygulamalarından oluşan
yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim-öğretim programını,

ö) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seminer: Öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip

irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan
çalışmayı,

r) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,
s) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ş) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
t) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya lisans/lisansüstü eğitim ve öğre-

timinin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, EABD kurulunun görüşünü almak suretiyle

EABD başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile açılabilir. Bir EABD’de, o EABD’den farklı ad taşıyan lisansüstü prog-
ramlar açılabileceği gibi, ulusal ve/veya uluslararası ortak lisansüstü programlar ile yabancı
dilde eğitim ve öğretim yapılan lisansüstü programlar da bu fıkra hükümleri çerçevesinde açı-
labilir.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programlar ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da açılabilir. İkinci öğretim tezli/tezsiz
yüksek lisans programlarında ödenecek öğrenim ücreti ilgili mevzuata göre belirlenir. Doktora
programı ikinci öğretim olarak açılamaz. 

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli ve Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak pro-
tokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 
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Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, EABD kurulunun teklifi üzerine

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
İlan, başvuru ve kabul 
MADDE 6 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları

ve diğer hususlar Rektörlük tarafından ilan edilir. Adayların başvuru işlemleri, Enstitü Müdür-
lüğü tarafından belirlenen takvime göre yapılır.

(2) Adaylar, lisansüstü programlar için başvurularını Enstitü Müdürlüğüne yapar. Baş-
vuru için ilanda istenilen belgeler, eksiksiz olarak ve belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdür-
lüğüne teslim edilmek zorundadır. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin eksik
veya doğru çıkmaması durumunda adayın başvurusu iptal edilir.

(3) EABD kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla, lisansüstü
programlara başvuracak adayların başvuru için gerekli olan asgari ALES puanı, asgari li-
sans/yüksek lisans mezuniyeti notu ve asgari yabancı dil puanı yeniden belirlenebilir, mezun
oldukları lisans/yüksek lisans programının türüne ilişkin ek şartlar getirilebilir ve adaylardan
başvuruda bulundukları programın niteliklerinin gerektirdiği ek şart, bilgi ve belgeler talep edi-
lebilir.

(4) Lisansüstü programlara; adayların lisans veya yüksek lisans mezuniyeti notu, ALES
puanları ve yazılı bilim sınavı sonuçları birlikte değerlendirilerek ilan edilen kontenjan dahi-
linde öğrenci kabul edilir.

(5) ALES yerine geçen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dönüşüm yapılarak ALES puanı yerine
dikkate alınır.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak lisansüstü programlara
başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların diplomalarının denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

(7) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan bir programa başvuran adaylar, yazılı bilim
sınavına o programın eğitim ve öğretim dilinde alınır.

(8) Başvurularda kullanılan belgeler için Yükseköğretim Kurulunun belirlediği geçer-
lilik süreleri dikkate alınır. Geçerlilik süresinin belirlenemediği belgeler için Enstitü Yönetim
Kurulu karar vermeye yetkilidir.

(9) Aday, lisansüstü giriş sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde
Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden incelenmesini
isteyerek itiraz edebilir. Bu itiraz, Enstitü Müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında,
ilgili EABD başkanı veya yardımcısı ve o ana bilim dalındaki bir öğretim üyesinin katıldığı
komisyon tarafından incelenir. Komisyon maddi hata tespit ettiği takdirde, bu hata Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla düzeltilir ve karar adaya bildirilir.

Kayıt
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayların listesi, Enstitü

Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Aday kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen
takvime göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ile ilanda belirtilen süre
içerisinde başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla
kayıt yaptırabilir.

(2) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık olması durumunda, açık kalan
kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden sıra ile kayıt süresi içerisinde adaylar,
Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekâletnamesine sahip vekiller aracılığı ile kayıt yap-
tırabilirler.
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Yurt dışından gelen öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt dışından gelen adayın mezun olduğu programa ait lisans/yüksek

lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile vekaletnamesi
ve diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından incelenir.
EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Yurt dışından gelen aday için EABD baş-
kanlığı isterse, karşılıklı görüşme talep edebilir. Aday talep edilmesi halinde görüşmeye katıl-
mak zorundadır.

(2) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci kabulü yapılan yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday, yurt dışından
gelen öğrenci statüsünde başvuruda bulunamaz.

(3) Aday başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime
göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde,
başvurduğu programa şahsen veya noter/büyükelçilik vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla
kayıt yaptırabilir.

(4) Yurt dışından gelen öğrencinin, yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan bir progra-
ma başvuru yapabilmesi için Senato tarafından belirlenen geçerli yabancı dil belgesine ve asgari
yabancı dil puanına sahip olması gerekir.

(5) Yurt dışından gelen öğrencinin kabul edildiği Türkçe eğitim ve öğretim yapılan bir
programda, derslere başlayabilmesi için Senato tarafından belirlenen, Üniversitenin veya
Türkiye’deki diğer üniversitelerin TÖMER’lerinden alınmış veya Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından geçerliği kabul edilen Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgeye ve geçer puana
sahip olması gerekir. Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgeyi getiremeyen aday hazırlık
sınıfına kaydedilir. Kayıttan sonra Senato tarafından belirlenen Türkçe dil bilgisi seviyesini
gösterir geçer puana sahip belgeyi, programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç bir yıl
içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen yabancı uyruklu öğrencinin programdan ilişiği
kesilir.

(6) Eğitim ve öğretim dili Türkçe olan lisans/lisansüstü programdan mezun olmuş ya-
bancı uyruklu adaydan Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belge istenmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisans/yüksek lisans programı mezunu olan aday, talep etmesi halinde,

EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday, akademik takvimde belir-
tilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder.

(2) Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen aday, o yıl için belirlenen ders veya kredi
başına öğrenim ücretini ödedikten sonra özel öğrenci statüsünü kazanır. Özel öğrenciye, talep
etmesi halinde Enstitü Müdürlüğü tarafından aldığı ders/dersleri ve başarı durumunu gösteren
bir belge verilir.

(3) Özel öğrencinin kaydolduğu ders/dersleri bırakmak istemesi halinde, o ders/dersler
için ödediği öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenci; derse devam, sınav, başarının değer-
lendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda yürürlükte olan mevzuata tabidir.

(4) Özel öğrencilik statüsü, bir lisansüstü programda doğrudan derece elde etmeye yö-
nelik değildir ve süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenci, derslere
devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Herhangi bir lisansüstü programa yatay geçiş yolu ile öğrenci kabu-

lünde adayda;
a) Herhangi bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl ders almış olması,
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b) Başvurduğu lisansüstü programın eğitim ve öğretim planında belirtilen dersler ve
diğer faaliyetlerde her yarıyıl için sağlaması gerekli en az 30 AKTS değerindeki etkinliği sağ-
laması,

c) Adayın yatay geçiş için başvurduğu yarıyıl itibarıyla ile dönem kaybının ve başarısız
ders ve faaliyetinin olmaması,

şartları aranır.
(2) Birinci fıkrada yer alan başvuru şartlarını sağlayan adayın yatay geçiş için gerekli

belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe
ile başvurması gerekir. Aday, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile Enstitüde yürütülen aynı statüdeki lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edile-
bilir.

(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaydan, kayıtlı olduğu lisansüstü programa öğ-
rencilik hakkını kazandığı dönemde Enstitüde ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını
sağlaması istenir.

(4) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrenciye EABD kurulunun teklifi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(5) Öğrencinin kabul edildiği programda hangi ders/dersleri alacağı ve lisansüstü prog-
rama hangi aşamadan itibaren devam edeceği EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği programda ders yükümlülüğünü
tamamlamış olsa bile EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni
ders/dersler verilebilir.

(6) Tezli yüksek lisans öğrencisinin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilmesi için ikinci yarıyıl sonunda Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve aşağıda be-
lirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu programın puan türünden en az 80,00 ALES puanı almış olması.
b) Lisans programı mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 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) Doktora programına giriş için aranan yabancı dil türü ve puan şartını sağlamış ol-

ması.
(7) Bütünleşik doktora programı öğrencisi, öğreniminin herhangi bir aşamasında, isteği

halinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilir. Öğren-
cinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Diğer üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinden, yürürlükteki

mevzuat çerçevesinde Üniversiteye lisansüstü eğitim ve öğretim görmek için gönderilen araş-
tırma görevlisi, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda
sınav ve değerlendirme yapılmaksızın başvurdukları lisansüstü programa kaydedilir ve o prog-
ramın EABD’sinde görevlendirilir.

Danışman atanması
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciye, öncelik ana bilim dalı

öğretim üyelerine verilmek kaydıyla, Üniversite kadrosunda bulunan aynı veya yakın uzmanlık
alanına sahip olan bir öğretim üyesi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile danışman olarak atanır. Tezsiz yüksek lisans programlarında Üniversitede görevli doktoralı
öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilirler.
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(2) Danışman, öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim
elemanıdır. EABD kurulu, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğretim elemanlarının
hali hazırdaki danışmanı olduğu öğrenci sayılarını da dikkate alarak her bir öğrenci için üç da-
nışman adayı teklifinde bulunur. Enstitü Müdürlüğü, EABD kurulundan gelen teklifi de dikkate
alarak danışman atamalarını ders kayıt dönemi başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile gerçekleştirir.

(3) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışman olarak atanabilmesi
için en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş olması gerekir. Doktora programlarında
danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yük-
sek lisans programında ders vermiş olması ve en az bir yüksek lisans tezini başarıyla tamam-
latmış olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda yük-
sek lisans öğrencileri için danışmanın ve EABD kurulunun, doktora öğrencileri için ise tez iz-
leme komitesinin teklifi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı
atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden aynı usulle atanabilir.

(5) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren du-
rumlarda öğrenciye ilk defa danışman atanması için izlenen süreç uygulanarak yeni bir danış-
man atanır. Yeni danışman atanıncaya kadar danışmansız kalan öğrenciye, EABD başkanı da-
nışmanlık yapar.

(6) Danışman değişikliği başvurusu EABD başkanlığına yapılır. EABD başkanlığı da-
nışman değişikliği talebini uygun görürse yeni danışman teklifini EABD kurulu görüşü ile bir-
likte Enstitü Müdürlüğüne yapar. Enstitü Müdürlüğü, bu teklifi dikkate alarak öğrenciye Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir danışman atayabilir.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programda kayıtlı öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini akademik tak-
vimde belirtilen süre içerisinde ödeyerek Enstitü Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçe-
vesinde ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Belirlenen süre içerisinde ders kaydını yapmayan ve kaydını yenilemeyen öğrenci,
o yarıyıldaki ders/dersleri alamaz, seminer veremez, yeterlik sınavına giremez, tez önerisi ve-
remez ve tez çalışması yapamaz. Bu süre kayıtlı olduğu lisansüstü program için öngörülen aza-
mi öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl için öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretime devam edemeyecek olan ve mazeretini kanıtlayan

belge ile Enstitü Müdürlüğüne başvuran öğrencinin mazereti yerinde görüldüğü takdirde Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin kaydı mazereti süresince dondurulabilir. Kayıt dondurma
süresi, azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Kayıt dondurma işleminin yapılabilmesi için hastalık ve doğum raporlarının
resmi/özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması; doğal afet ve benzeri durumların
ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından yerinde bulunması gerekir.

Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim planları yarıyıllık olarak düzenlenir.

Bir öğretim üyesi bir yarıyılda, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının toplamında en
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fazla üç ders veya dokuz kredilik ders verebilir. Bir ders üç krediden fazla olamaz. Ön şart olan
dersler ve zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci, bir programda aynı öğretim
üyesinden dokuz krediden fazla ders alamaz.

(2) Bir lisansüstü program için zorunlu ve/veya seçmeli derslerin açılması ile açılan
dersler, seminer ve tez çalışmalarından oluşan eğitim ve öğretim planının yürürlüğe girmesi,
EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile gerçekleşir.

(3) Bir lisansüstü programın Enstitü Kurulu tarafından onaylanarak eğitim ve öğretim
planında yer almış derslerinden bir yarıyılda hangilerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğre-
tim elemanları tarafından verileceği EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde eğitim ve öğretim planındaki
o yarıyılda alacağı derslerini/uzmanlık alanı dersini/seminerini/tez çalışmasını danışmanı ile
birlikte seçer. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğ-
renimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

(6) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, danışmanın uygun görüşü ile Enstitüdeki fark-
lı lisansüstü programlardan en fazla üç ders alabilir.

(7) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, danışmanın uygun görüşü, EABD kurulunun
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından
da en fazla iki ders alabilir. Lisans derecesiyle kabul edilen bütünleşik doktora programı öğ-
rencisi için ise bu şekilde alınan ders sayısı dördü geçemez.

(8) Öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile öğrenci, öğreniminin bir bölümüne ulusal veya uluslararası öğrenci
değişim programı çerçevesinde başka bir üniversitede devam edebilir.

(9) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, lisansüstü eğitim ve öğretimi sırasında Bi-
limsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersi almak
ve başarmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programında bu içerikte bir ders alan ve başarılı
olan öğrencinin doktora programında bu içerikte bir ders alması zorunlu değildir.

(10) Lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir. Uluslararası ortak li-
sansüstü programlar ile yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan lisansüstü programlar ve ulus-
lararası değişim programları öğrencileri için verilen dersler ve diğer faaliyetler yabancı dilde
verilir.

(11) Öğrenci, toplam ders yükünün en az %50’sini kayıtlı olduğu programda açılan
derslerden almak zorundadır.

İntibak işlemleri
MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde iken aldığı, ulusal/uluslararası

değişim programlarında aldığı veya daha önceki bir lisansüstü programda aldığı ders/derslerin
intibakları, öğrencinin talebi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ya-
pılabilir. 

(2) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı ve başarılı olduğu ders/derslerin intibakı
işleminde intibakı yapılan derslerin sayısı/kredisi lisansüstü programda almakla yükümlü ol-
duğu ders sayısının/kredisinin % 50’sini geçemez.

(3) İntibak işlemleri, yükseköğretim yeterlikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak ger-
çekleştirilir. 

(4) İntibak yapılan derslere, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tablodaki harf
notu karşılığı verilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde söz konusu fıkrada yer alan tabloya
göre harf notu dönüşümü yapılır.
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(5) Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencisinin özel öğrenci
statüsünde aldığı ders/derslerin intibakı yapılmaz.

(6) İntibak belgelerinin değerlendirilebilmesi için geçmişe dönük intibak kabul süresi
öğrencinin ilgili programla ilişiği kesildiği tarihten itibaren en fazla beş akademik yıldır. De-
ğerlendirmeye alınan belgelerde yer alan bütün faaliyetler için intibak yapılabilir.

(7) İntibak işleminden sonra öğrencilik süresinde eksiltme yapılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programından

farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için
EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanan öğrenciye danışman atanmaz. Bilimsel ha-
zırlık programı öğrencisinin ders seçimi ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri bilimsel hazırlık
programı öğrenciliği süresince kabul edildiği programının EABD başkanı tarafından yürütü-
lür.

(3) Bütünleşik doktora programına, sadece o programla aynı alandaki lisans progra-
mından öğrenci kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABD başkanlığının teklifi ve Ens-
titü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik en fazla iki ders de alabilir. 

(5) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye en az on iki kredilik, en fazla yirmi
dört kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak
şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencisinin, lisans ve yüksek lisans programından aldığı
derslerden en az başarılı sayılan harf notunu alması gerekir. Öğrencinin aldığı harf notu ve ba-
şarı durumu, EABD başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Bilimsel hazırlık
programında aldığı derslerden başarı sağlayamayan öğrenciye,  başarısız ders/derslerin yerine
başka ders aldırılamaz ve öğrencinin lisansüstü programla ilişiği kesilir.

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

(8) Aynı EABD’de en fazla beş yıl öncesinde bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı
olmuş bir öğrenciye ikinci defa bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(9) Bilimsel hazırlık programında; derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, ders-
lerden başarılı sayılma şartları ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü
programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı şartları
MADDE 18 – (1) Lisansüstü derslerin bir kredisi, teorik bölümünün haftalık bir saatinin

veya uygulama/laboratuvar ve benzeri pratik bölümünün haftalık iki saatinin karşılığıdır. Li-
sansüstü derslerin AKTS kredileri ise ayrıca belirlenir.

(2) Bir öğrencinin genel ve bütünleme sınavına girebilmesi için dersin teorik bölümünün
%70’ine, uygulama/laboratuvar ve benzeri pratik bölümünün %80’ine devam etmiş olması ge-
rekir. Devamsız bir öğrencinin durumu genel sınavdan önce dersin sorumlu öğretim elemanı
tarafından otomasyon sistemine girilir.
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(3) Lisansüstü programda her bir ders için en az bir genel/bütünleme sınavı yapılır. Ge-
rekli görülen hallerde; ara sınav, ödev, kısa süreli sınav, laboratuvar ve benzeri pratik uygula-
malar da yapılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim elemanı tarafından
belirlenir. Dersin başarı notu, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine
girilir. Bu not, aşağıdaki tabloya göre harf notuna dönüştürülür.

Yüzlük Sistemdeki Not Aralıkları Başarı Notu Harf Notu Karşılığı Açıklaması

90 - 100 4,00 AA Başarılı
85 - 89 3,50 BA Başarılı
80 - 84 3,00 BB Başarılı
75 - 79 2,50 CB Başarılı
70 - 74 2,00 CC Yüksek Lisansta Başarılı

Doktorada Başarısız
60 - 69 1,50 DC Başarısız 
50 - 59 1,00 DD Başarısız 
0 - 49 0,00 FF Başarısız 

0 0,00 F Devamsız
- G Geçer
- K Kalır

(4) Bir öğrencinin lisansüstü programda ders dönemi için tanımlı azami süre içerisinde
genel ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans programında en az 2,50; doktora programında
en az 3,00 olması gerekir.

(5) Bütünleşik doktora programında öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk ya-
rıyılda 1,50, diğer yarıyıllarda 2,00’nin altına düşmesi halinde, öğrencinin kaydı Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla doğrudan ilgili tezli yüksek lisans programına aktarılır.

(6) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine ge-
tirmediği için genel/bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciye (F) harf notu
verilir. (F) harf notu, not ortalaması hesabında (FF) harf notu gibi işlem görür.

(7) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencinin çalışma performansı, her yarıyılın
sonunda danışmanı tarafından başarılı (G) harf notu veya başarısız (K) harf notu olarak değer-
lendirilir ve otomasyon sistemine girilir. (G) ve (K) harf notları uzmanlık alan dersleri, seminer
ve dönem/uygulama projesi için de kullanılır.

(8) Bir öğrencinin daha önce başarılı olduğu ve intibakı yapılarak muaf tutulduğu
ders/derslerin durumu uygun bir kod ile transkriptinde belirtilir.

(9) Öğrenci, ders döneminde bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alabilir.
(10) Başarısız olunan seçmeli dersler değiştirilebilir.  Bir öğrenci, ilk defa aldığı her

derse devam etmek ve dersin devamını almak zorundadır. 
(11) Asgari ders sayısı ve kredi şartını sağlamış ancak asgari krediden fazla ders almış

olan öğrencinin başarısız olduğu ders/dersler, öğrencinin talebi ve danışmanının teklifiyle Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin transkriptinden çıkartılabilir.

(12) Danışman, tez aşamasındaki öğrencileri için mezuniyetine kadar her yarıyıl, uz-
manlık alanı dersi adı altında haftada sekiz saat olacak şekilde ders açar. Öğrenciler, danışma-
nının kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler. 

Not ortalaması
MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, öğrencinin o dersteki başarı

notunun dersin AKTS kredisi ile çarpılmasıyla bulunur. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not or-
talaması ise öğrencinin o yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının, o yarı-
yılda alınan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Ağırlıklı not ortala-
ması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
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(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden iti-
baren aldığı tüm dersler dikkate alınarak birinci fıkradaki yöntemle hesaplanır.

(3) Mezuniyet notu, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla hesaplanan
genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 20 – (1) Ders başarı notu, yarıyıllar itibarıyla akademik takvimde belirtilen

süre içerisinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından Enstitü otomasyonuna girilir. Not
listesi ve her türlü sınav evrakı EABD başkanlığında iki yıl süre ile muhafaza edilir. 

(2) Öğrenci, ders başarı notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren üç iş
günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönün-
den incelenmesini isteyerek itiraz edebilir. Bu itiraz, bir Enstitü müdür yardımcısının başkan-
lığında, ilgili EABD başkanı veya yardımcısı ve dersin sorumlu öğretim üyesi veya yokluğunda
o ana bilim dalındaki bir öğretim üyesinin katıldığı komisyon tarafından incelenir. Komisyon
maddi hata tespit ettiği takdirde, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir. Verilen
karar, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde öğrenciye ve dersin sorumlusu
öğretim elemanına bildirilir.

Kayıt silme/ilişik kesme
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde Enstitü Yönetim

Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Lisansüstü programdan kaydının silinmesini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğünden

talep etmesi.
c) Lisansüstü programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen başarı şartlarını sağlayama-

ması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

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

Öğrenci kabulü
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilebilme şartları şunlardır:
a) Adayın lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde Enstitü Mü-

dürlüğüne başvurması gerekir.
b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul

edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması
gerekir.

c) Yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi
ve Senatonun kararıyla ilan edilen kontenjanın katları ile sınırlandırılabilir. Bu durumda yazılı
bilim sınavına alınacak adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si ile lisans mezuniyeti
notunun %50’sinin toplamı alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

(2) Yazılı bilim sınavını yapmak üzere EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden meydana gelen bir sınav jürisi oluşturulur.
Jüri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte yazılı bilim sınavını ya-
parak sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne iletir.
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(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu, ALES puanının %50’si,
lisans mezuniyeti notunun %25’i, yazılı bilim sınavı notunun %25’inin toplamının alınmasıyla
tespit edilir. Yazılı bilim sınavı notu 50,00’nin altında olan aday başarısız sayılır ve değerlen-
dirmeye alınmaz. Gerekli görülen hallerde, ALES puanının başarı notuna katkısının oranı
%50’den az olmamak şartıyla; ALES puanının, lisans mezuniyeti notunun, yazılı bilim sınavı
notunun ve ilgili kurullar tarafından önerilmesi halinde getirilecek ek şartların,  başarı notuna
katkılarının oranları Senato tarafından yeniden belirlenebilir.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak kontenjan dahilinde sıralanır ve bu
sıralamaya göre programa kabul edilirler.

(5) Başarı notu hesaplanırken virgülden sonra iki hane esas alınır. Eşit başarı notuna
sahip adayların sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncelik verilir. ALES puanının da
eşit olması halinde lisans mezuniyeti notu yüksek olana öncelik verilir.

Ders yükü
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak

şartı ile en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı eğitim ve öğretim planı, her bir eğitim ve öğretim
yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla dört yarıyılda toplam en az 120 AKTS
kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlık programında

geçen süre hariç, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam dört yarıyıl olup, öğrenci programı
azami altı yarıyılda tamamlamak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini ve semi-
ner dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin belirlediği başarı
şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen
veya asgari 120 AKTS kredisini sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yüksek lisans ders dönemi, intibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak
üzere, iki yarıyıldan az olamaz. Aynı şekilde yüksek lisans tez çalışması süreci de iki yarıyıldan
az olamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenci, beşinci ya-
rıyıldan itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanıyla

birlikte belirlediği tez önerisini EABD başkanlığına sunar. EABD kurulu tarafından uygun bu-
lunan tez önerisi Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez öneri-
sinin kabulü veya reddi yönünde karar verilir.

(2) Tez konusu değişikliği, birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. Tez konusu değişikliği
olduğu takdirde; öğrencinin o ana kadar başarılı bulunduğu tez çalışmaları başarısız olarak ka-
bul edilir.

(3) Öğrenci, tez savunma sınavına en erken tez önerisinin kabul edildiği yarıyılı takip
eden yarıyılın sonunda girebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenci; yüksek lisans tezini, Enstitü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kurallarına

uygun biçimde ve o programın eğitim ve öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak
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savunmak zorundadır. Yabancı dilde eğitim ve öğretim verilen programlarda yapılan tezler,
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Bu prog-
ramlarda hazırlanan tezler için oluşturulan tez savunma jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterliği şartlarını sağlaması gerekir.

b) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı ve elektronik ortamda danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez dokümanlarını Enstitü
Müdürlüğüne gönderilmek üzere EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğüne ulaşan
tez burada intihal yazılım programı ile kontrol edilerek tez çalışmasında intihal olup olmadığına
dair raporlanır. Enstitü Müdürlüğü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu ve tezi jüri üyelerine
gönderir. Gerçek bir intihalin jüri üyelerince de tespit edilmesi halinde, tez jüri üyeleri tarafın-
dan gerekçeli bir rapor ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne geri gönderilir. Jüri üyeleri söz konusu
tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır.

c) Üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD
kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Asıl jüri üyeleri, öğrencinin
danışmanı, aynı EABD’den bir öğretim üyesi ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-
larından bir öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyeleri ise aynı EABD’den bir öğretim üyesi
ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesinden oluşur. İlgili
EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den de jüri üyesi atanabilir.
İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Enstitü Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde EABD baş-
kanlığından yeniden jüri teklifi isteyebileceği gibi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla re’sen de
jüri oluşturabilir.

ç) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak olan jüri üyesi, mazeretini
sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılama-
yan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi, Üniversite dışı jüri üye-
sinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi Enstitü Müdürlüğü tarafından sınava davet edi-
lerek sınav yürütülür.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav süresi en fazla iki saat olabilir. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından
sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararından birini verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri başkanı, sınav tu-
tanağı ve diğer evrakları aynı gün içerisinde EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığı,
teslim edilen sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
gönderir. Ret oyu kullanılması halinde ilgili jüri üyesi, ret oyunun gerekçesini sınavın akabinde
yazılı olarak jüri başkanına teslim eder. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

e) Jürinin, tezi hakkında düzeltme kararı verdiği öğrenci, düzelttiği tezini aynı jüri önün-
de düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, bu maddede belirtilen
usul izlenerek sınava alınır ve tezini yeniden savunur. Bu sınavda da başarısız bulunarak tezi
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tezi reddedilen öğrencinin talebi halinde, o EABD’de tezsiz yüksek lisans programı
bulunması ve öğrencinin ders kredi yükü, dönem/uygulama projesi ve benzeri gereklerini yerine
getirmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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g) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, azami süreler
içerisinde olmak şartıyla mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden iti-
baren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla mazereti uygun görülen öğrenci için tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati belirle-
nerek öğrenciye ve jüri üyelerine bildirilir. 

ğ) Tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, tez sa-
vunma sınavından başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, danışmanının tezin yazım ku-

rallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye teslim eder.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer şartları da

sağlamak kaydıyla, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en
az üç kopyası ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavı tarihinden itibaren
bir ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renciye tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(3) Bir ay içerisinde tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim edemeyecek olan ve ek süre ta-
lep eden öğrenciye, talebinin uygun bulunması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez
teslimi için en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da ciltlenmiş ve jüri üyeleri ta-
rafından imzalanmış tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenciye diploması verilmez
ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen ve
azami öğrencilik süresi de dolan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi,
tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının Enstitü Müdürlüğüne teslim edildiği ta-
rihtir.

(5) Enstitü Müdürlüğü, tezin teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kop-
yasını elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak bu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Öğrencinin tezsiz yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için

en az lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde ve istenilen evraklarla
birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir. Öğrenci kabulü, lisans mezuniyeti notu sı-
ralamasına göre yapılır.

(2) EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek
lisans programına kabul için özel şartlar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belirtil-
mesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS

kredisinden az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem/uygulama projesi dersinden oluşur.
Programdaki ders sayısı, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulu onayı ile artırılabilir. Öğ-
renci, dönem/uygulama projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem/uygulama projesi dersine ka-
yıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda projesini danışmanına yazılı olarak teslim etmek zorundadır.
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Dönem/uygulama projesi dersi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. İkinci ya-
rıyıl öğrencisi, dilekçeyle başvurmak, üçüncü yarıyıl öğrenim ücretini de ödemek ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla üçüncü yarıyıldaki dönem/uygulama projesi
dersini alabilir.

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

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem/uygulama projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya Senato tarafından belirlenen niteliklerde doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi,
danışman olarak belirlenir. EABD kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde her öğrenci için üç danışman adayı teklifinde bulunulur. Enstitü Müdürlüğü danışman
atamalarını ders kayıt dönemi başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçek-
leştirir.

(2) Öğrenci, dönem/uygulama projesini Enstitü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kı-
lavuzuna uygun biçimde hazırlamak, EABD başkanlığı tarafından kurulan, danışmanı dahil üç
öğretim üyesi/elemanından oluşan bir jüri karşısında savunmak ve başarılı olduğu takdirde dö-
nem/uygulama projesini yazılı olarak EABD başkanlığına teslim etmek zorundadır. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem/uygulama projesini başarıyla tamamla-

yan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-

ramın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur.
Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına

geçiş yapılamaz. 
(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili mevzuat hükümleri ve bu

Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre yürütülür.
(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü program için belirlenen öğrenim ücretinin tama-

mını ödemeden ve mezuniyet için gerekli diğer şartları yerine getirmeden mezun olamaz.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde tezli yüksek

lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak,
analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin bilime yenilik getirme, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en
az birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Doktora programına kabul edilebilme şartları şunlardır:
a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına veya bütünleşik doktora programı için bu

Yönetmelikte belirtilen lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde Enstitü
Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul
edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması
gerekir. Bütünleşik doktora programına başvuran adayın ise ALES veya Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde
en az 80,00 sınav puanına sahip olması ve lisans mezuniyeti notunun en az 3,50 olması gerekir.
Lisans mezuniyeti notu yüzlük sisteme göre düzenlenmiş olan adayın notu, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının hazırladığı not dönüşüm tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.

c) Yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi
ve Senatonun kararıyla ilan edilen kontenjanın katları ile sınırlandırılabilir. Bu durumda yazılı
bilim sınavına alınacak adayların belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile yüksek lisans
mezuniyeti notunun, bütünleşik doktora programı için ise lisans mezuniyeti notunun %50’sinin
toplamı alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55,00 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(2) Yazılı bilim sınavını yapmak üzere, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden meydana gelen bir sınav jürisi oluş-
turulur. Jüri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte yazılı bilim sınavını
yaparak sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne iletir. 

(3) Doktora programına başvuran adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek
lisans mezuniyeti notunun, bütünleşik doktora programı için ise lisans mezuniyeti notunun
%25’i, yazılı bilim sınavı notunun %25’inin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Yazılı bilim
sınavı notu 50,00’nin altında olan aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Gerekli
görülen hallerde, ALES puanının başarı notuna katkısının oranı %50’den az olmamak şartıyla;
ALES puanının, lisans/yüksek lisans mezuniyeti notunun, yazılı bilim sınavı notunun ve ilgili
kurullar tarafından önerilmesi halinde getirilecek ek şartların ve başarı notuna katkılarının oran-
ları Senato tarafından yeniden belirlenebilir.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak sıralanır ve bu sıralamaya göre kon-
tenjan dahilinde programa kabul edilirler. 

(5) Başarı notu hesaplanırken virgülden sonra iki hane esas alınır. Eşit başarı notuna
sahip adayların sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncelik verilir. ALES puanının da
eşit olması halinde yüksek lisans mezuniyeti notu, bütünleşik doktora programı için ise lisans
mezuniyeti notu yüksek olana öncelik verilir.

Ders yükü
MADDE 38 – (1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla

en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve
varsa diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
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tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı eğitim ve öğretim
planı, her bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla sekiz
yarıyılda toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Bütünleşik doktora programı, toplam kırk iki krediden az olmamak şartıyla en az
on dört ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve
varsa diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bütünleşik doktora programı eğitim
ve öğretim planı, her bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şar-
tıyla on yarıyılda toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora programı, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam sekiz ya-
rıyıl olup, öğrenci programı azami on iki yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bütünleşik doktora
programı ise,  her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam on yarıyıl
olup, öğrenci programı azami on dört yarıyılda tamamlamak zorundadır.

b) Doktora programı için dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kre-
dili derslerini ve semineri başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı
şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik dok-
tora programı için ise altı yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini
ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı şartlarını/ölçüt-
lerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Derslerini ve seminer sunumunu başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı
olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlaya-
mayan doktora programı öğrencisinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik doktora programı
öğrencisi için bu süre on dört yarıyıldır.

(3) İntibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere ders dönemi, doktora
programında iki yarıyıldan, bütünleşik doktora programında dört yarıyıldan az olamaz.

(4) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden,
derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak azami süresi içerisinde doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan-
lara, Enstitüde kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunanlara,  tezsiz yük-
sek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kay-
dıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve doktora programından ilişiği
kesilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması halinde
kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenci dokuzuncu yarıyıldan
itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder. Bütünleşik doktora programını on yarıyılda tamam-
layamayan öğrenci ise on birinci yarıyıldan itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavı süreci aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürü-

tülür:
a) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan ve Üniversite tarafından

belirlenen diğer asgari başarı şartlarını/ölçütlerini sağladıktan sonra, temel konular ve doktora
alanı ile ilgili konularda bilgi ve beceri derinliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi ama-
cıyla en geç beşinci yarıyılda, bütünleşik doktora programında ise en geç yedinci yarıyılda ye-
terlik sınavına tabi tutulur.
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b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım ayları içeri-
sinde yapılır. Bu dönemler dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenci, bir sonraki sınav döneminde, başarısız olduğu aşamadan itibaren yeterlik sınavına gir-
mek zorundadır.

c) Yeterlik sınavı, EABD kurulu tarafından teklif edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla dok-
tora yeterlik sınavı jürilerini kurar. Sınav jürisi; en az ikisi Üniversite dışı yükseköğretim ku-
rumlarından olmak üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesinden ve biri EABD içinden,
diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere iki yedek
üyeden oluşur. Sınav jürisi, doktora yeterlik komitesi teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile oluşturulur. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına katılamayacak olan jüri üyesi durumunu
sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Enstitü Müdürlüğü, mazereti nede-
niyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesini,
Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesini görevlendirir. Danış-
manın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
sözlü aşamasından itibaren öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil ola-
mazlar.

ç) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sı-
navda öğrencinin başarılı olabilmesi için en az 75 (CB) alması gerekir. Yazılı sınavda, başarılı
bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da, jüri üyelerinin oy birliği/salt çoğunluğu
ile başarılı bulunan öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Jüri başkanı öğrencinin sınav
sonucunu ve ilgili evrakları aynı gün EABD başkanlığına teslim eder. Sınav sonucu ve ilgili
evraklar yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde EABD başkanlığı tarafından Enstitü
Müdürlüğüne gönderilir.

d) Yazılı sınava birinci girişinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde
yazılı sınava ikinci defa girer. Yazılı sınava ikinci girişinde de başarılı olamayan öğrencinin
doktora programından ilişiği kesilir.

e) Yazılı sınava birinci girişinde başarısız olup ikinci girişinde başarılı olan bir öğren-
cinin, sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde doktora programından ilişiği kesilir.

f) Yazılı sınava birinci girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı
takdirde, bir sonraki sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Sözlü sınava ikinci girişinde
de başarılı olamayan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

g) Geçerli mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
ğ) Yeterlik aşaması sonunda başarısız olan bütünleşik doktora programı öğrencisi, talep

etmesi halinde EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezli yüksek lisans
programına geçebilir.

h) Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge
ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenci için yeterlik jüri-
sinin en geç 15 gün içerisinde toplanması amacıyla belirlenen tarih taraflara bildirilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanının görüşü

alınarak, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içerisinde
tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, danışman, EABD içerisinden bir öğretim üyesi ve EABD dı-
şından bir öğretim üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. Öğrenciye ikinci tez danışmanının
atanmış olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın ka-
tılabilir.

(3) Gerekli hallerde, EABD kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu ona-
yı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi raporları
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içe-

risinde, 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 teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisine kabul, ret veya düzeltme ka-
rarlarından birisini oy birliği/salt çoğunluk ile verir. Komiteden düzeltme kararı çıktığında, tez
önerisinde gerekli düzeltmeleri yapması için öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda tez
önerisini inceleyen komite, kabul veya ret yönünde oy birliği/salt çoğunluk ile karar verir. Da-
nışman toplantı evraklarını aynı gün EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığı üç iş
günü içerisinde bu evrakları Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

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

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda öğrenciye yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danış-
manla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde; danışmanı ve tez konusu değişen öğrenci
ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da redde-
dilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki defa toplanır. Tez izleme komitesi
ara raporu tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye baş-
lanır. Öğrenci, yazılı olarak hazırladığı tez izleme komitesi raporunu toplantı tarihinden en az
bir ay önce komite üyelerine teslim eder. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması raporu, tez iz-
leme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi her
dönemde toplanır ve hazırladığı raporunu EABD başkanlığına teslim eder. Raporunu hazırlayıp
belirtilen süre içerisinde tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci, o dönemdeki
tez izleme komitesi raporu çalışmasından başarısız sayılır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi
için, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları sağlamasının yanı sıra, en az üç adet başarılı tez
izleme komitesi raporunu da sunmuş olması gerekir. Üst üste iki defa veya aralıklı olarak üç
defa, raporunu tez izleme komitesine sunmayan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitesi
toplantısına katılmayan veya toplantıya katıldığı halde tez izleme komitesi tarafından başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Mazereti nedeniyle tez izleme komitesi toplantısına katılamayan öğrenci, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü
Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenciye,
tez izleme komitesinin en geç on beş gün içerisinde toplanması için tarih belirlenir ve sonucu
taraflara bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi toplantılarını, tez önerisi savunması dahil, danışman organize
eder.

(8) Süresi içerisinde tez önerisi savunma/tez izleme komitesi raporlarını içeren belgeleri
Enstitüye iletmeyen öğrenci, ilgili faaliyetten başarısız sayılır.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897



(9) Tez konusu değişikliği olduğu takdirde; öğrencinin o ana kadar başarılı bulunduğu
tez çalışmaları/tez izleme komitesi raporları başarısız olarak kabul edilir ve değerlendirmeye
alınmaz.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini, Enstitü Müdürlüğü tarafından

yayımlanan yazım kurallarına uygun biçimde ve o programın eğitim ve öğretim dilinde yazmak,
teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yabancı dilde eğitim ve
öğretim verilen programlarda yapılan tezler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğre-
timi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Bu programlarda hazırlanan tezler
için oluşturulan tez savunma jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen ya-
bancı dil yeterliği şartlarını sağlaması gerekir.

b) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez çalışmasından yapması gerekli yayınların ni-
teliği Senato tarafından belirlenir.

c) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı ve elektronik ortamda danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili dokümanları Enstitü
Müdürlüğüne gönderilmek üzere EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğüne ulaşan
tez burada intihal yazılım programı ile kontrol edilerek tez çalışmasında intihal olup olmadığına
dair raporlanır. Enstitü Müdürlüğü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu ve tezi jüri üyelerine
gönderir. Gerçek bir intihalin jüri üyelerince de tespit edilmesi halinde, tez jüri üyeleri tarafın-
dan gerekçeli bir rapor ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne geri gönderilir. Jüri üyeleri söz konusu
tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. 

ç) Doktora tez savunma jürisi; danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun teklifi
üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışı yükseköğretim kurumlarından olmak
üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesinden ve biri EABD içinden, diğeri Üniversite dı-
şındaki bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İlgili EABD’de yeterli
öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den de jüri üyesi atanabilir. İkinci tez danış-
manı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde
EABD başkanlığından yeniden jüri teklifi isteyebileceği gibi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
re’sen de jüri oluşturabilir.

d) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak olan jüri üyesi, mazeretini
sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılama-
yan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi; Üniversite dışı jüri üye-
sinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi Enstitü Müdürlüğü tarafından sınava davet edi-
lerek sınav yürütülür.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının öğrenci tarafından sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav süresi en fazla iki saat olabilir. Tez savunma sınavı,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar. Tez savunma sınavının
tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararından birini verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri baş-
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kanı, sınav tutanağı ve diğer evrakları aynı gün içerisinde EABD başkanlığına teslim eder.
EABD başkanlığı, teslim edilen sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Ens-
titü Müdürlüğüne gönderir. Ret oyu kullanılması halinde ilgili jüri üyesi, ret oyunun gerekçesini
sınavın akabinde yazılı olarak jüri başkanına teslim eder. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Jürinin, tezi hakkında düzeltme kararı verdiği öğrenci, düzelttiği tezini aynı jüri önün-
de düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren azami süreyi aşmamak kaydıyla en geç altı ay
içerisinde, bu Yönetmelikte belirtilen usul izlenerek sınava alınır ve tezini yeniden savunur.
Bu sınavda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talebi halinde, o EABD’de tezsiz yüksek lisans programı
bulunması ve öğrencinin ders kredi yükü, dönem/uygulama projesi ve benzeri gereklerini yerine
getirmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ğ) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, azami süreler
içerisinde olmak şartıyla, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden iti-
baren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla mazereti uygun görülen öğrenci için tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati belirle-
nerek öğrenciye ve jüri üyelerine bildirilir.

h) Tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, tez sa-
vunma sınavında başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, danışmanının tezin yazım ku-

rallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye teslim eder.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer şartları da

sağlamak kaydıyla, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş doktora tezinin en az üç
kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavının tamamlandığı ta-
rihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenciye doktora diploması ve diploma eki verilir.

(3) Bir ay içerisinde tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim edemeyecek olan ve ek süre ta-
lep eden öğrenciye, talebinin uygun bulunması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez
teslimi için en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da ciltlenmiş ve jüri üyeleri ta-
rafından imzalanmış tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenciye diploması verilmez
ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen ve
azami öğrencilik süresi de dolan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının Enstitü Müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü Müdürlüğü, tezin teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kop-
yasını elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği ile öğrenci kabulü 
MADDE 45 – (1) Kamu-Üniversite-sanayi işbirliği ile öğrenci kabulü aşağıdaki usulle

yapılır:
a) Kamu kurumları tarafından desteklenen projeye sahip veya ar-ge ve tasarım mer-

kezlerinde çalışan lisans mezunu adayın, mezun olduğu programa ait lisans/yüksek lisans dip-
loması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile vekaletnamesi ve diğer
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kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından incelenir. EABD ku-
rulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Aday için EABD başkanlığı isterse, karşılıklı gö-
rüşme talep edebilir. Aday talep edilmesi halinde görüşmeye katılmak zorundadır.

b) Yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan
türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması gerekir. Ayrıca, doktora programına öğrenci
kabulünde adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.

c) Başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kayıt
hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ve ilkeleri Senato tarafından  kabul edilen, öğrenci-
danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan protokol yapmak şartıyla ilanda be-
lirtilen süre içerisinde, başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili
aracılığıyla kayıt yaptırabilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 46 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

veya daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönde-
rilmek veya otomasyon sisteminde öğrenci sayfasına girilmek veya Enstitüde ilan edilmek su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak,
sürekli e-postalarını takip etmek ve Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği
takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle veya e-postanın gönderildiği resmi e-posta
adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar ve yanlış/eksik adres beyan edilmiş
adrese yapılmış tebligatlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik
işlemler ve değişiklikler ile sair işlemlere ilişkin düzenlemeler Üniversitenin resmi web site-
sinde yayımlanır. Öğrenci bu ilan ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Diğer hükümler
MADDE 47 – (1) Bir öğrenci birden fazla tezli lisansüstü programına aynı anda kayıtlı

olamaz. Ancak biri tezli yüksek lisans veya doktora programı ile biri tezsiz yüksek lisans prog-
ramı olmak üzere aynı anda en fazla iki farklı lisansüstü programına kayıtlı olabilir.

(2) Öğrenciler ile aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık veya menfaat/husumet
ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunan öğretim elemanları, danışman, jüri üyesi
ve tez izleme komitesi üyesi olarak teklif edilemezler ve atanamazlar.

(3) Enstitünün bir lisansüstü programına yatay geçiş veya diğer yollarla gelen öğrenci-
nin azami öğrenim süresi, geldiği lisansüstü programda geçirdiği süre de dikkate alınarak be-
lirlenir.

(4) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine tabidir. Öğrencinin, üniversiteden çıkarma cezasını gerektirecek yargı süreci içerisinde
olması durumunda, öğrenci veya personel için tehdit oluşturması muhtemel durumların engel-
lenmesi için disiplin kurulu gerekli tedbirleri alır.

(5) İhtilaflı durumlarda karar almaya yetkili merci Enstitü Yönetim Kuruludur.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato ve Enstitünün ilgili kurullarının kararları uy-
gulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(2) Lisansüstü programların azami süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü prog-

ramlara kayıt yaptıran öğrenciler için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren
işlemeye başlar.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/6/2005 tarihli ve 25836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinde yer alan “Kadın
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin” ibareleri ‘‘Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin’’ olarak değiştirilmiş, 4 üncü maddesinde yer alan “Kadın Ça-
lışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi” ibareleri “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kadın ve aile sorunları ile ilgili çalışma yapanlar arasında koordinasyon sağlamak
ve kaynak oluşturmak.

b) Kadın ve aile ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.”
“f) Kadın ve aile çalışmaları ile ilgili araştırma yapan Üniversite öğrencilerine destek

sağlamak.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2005 25836

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2012 28467
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GEBZE (HARİÇ)-KÖSEKÖY (DAHİL) HAT KESİMİ SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME 

SİSTEMLERİ İÇİN 157 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No    : 2019/448112 
1 - İdarenin: 
a) Adresi      : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi 

  Hipodrom Caddesi No: 3   06330 

  Gar/Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4361 - 4311 - 0 (312) 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
adı ve miktarı           : Gebze (Hariç)-Köseköy (Dahil) Hat Kesimi 

  Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri İçin 157 Kalem 

  Yedek Malzeme temini 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 31/10/2019 Perşembe günü saat 10.00’a kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 
5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL. bedelle temin edilebilir. 
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8095/1-1 
—— • —— 

MISIR NİŞASTASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 75.000 kg Mısır Nişastası alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 03.10.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
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3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 03.10.2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES:  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı Macun Mah. No:13/1 Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 444 22 43 – (0312) 592 93 92 – 93 Faks: (0312) 397 33 71-74 

  8019/1-1 

—— • —— 

İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 çuval İrmik Altı Un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 02.10.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 02.10.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ ANKARA 

 Tel: 444 22 43 - (0312) 592 93 92 – 93  Faks: (0312) 397 33 74 – 71  

 8026/1-1 
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1 KISIM 72 KALEM FTR CİHAZI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1 kısım 

72 kalem FTR Cihazı ve Ekipmanları", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.10.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8174/1-1 
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12 KALEM BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE ASETİLEN  
HORTUMLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İHTİYACI OLARAK 12 Kalem Basınçlı Hava, Oksijen ve Asetilen Hortumları 
Alımı 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2019/448271 

1-İdarenin  

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı                      

                                                         ZONGULDAK  

 

b) telefon ve faks 
numarası 

 

: Tel:0-372.259 47 94 –84          Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi 
(varsa) 

: Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

8 Kalem Basınçlı Hava Hortumları: 

4 Kalem Oksijen ve Asetilen Hortumları: 

Metre 

Metre 

19.850 

2.840 

Toplam:  22.690 

b) Teslim yeri TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarıdır.  

c) Teslim tarihi 

 

: Basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları 45 iş gününde teknik 
şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             

b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 Pazartesi–  Saat 15: 00   

c) Dosya no : 1917026 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler.  

4.3. Firmalar teklifleriyle birlikte TS EN ISO 8030 ve TS EN ISO 8031 Uygunluk 
Sertifikası veya test doküman ve sonuçları vereceklerdir. Firmalar ayrıca TS EN ISO 2398 
Uygunluk Sertifikası ve üretici firmaya ait TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, 
oksijen-asetilen hortumlar için TS EN ISO 3821 Uygunluk Belgesi ve TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
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5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 21.10.2019 Pazartesi–  Saat 15: 00  ’ a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 
Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 
maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8047/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 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 Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru başlangıç tarihi : 23.09.2019 

Son başvuru tarihi : 08.10.2019 

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 16.10.2019 

Giriş sınavı tarihi  : 21.10.2019 

Sonuç açıklama tarihi : 24.10.2019 

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr 

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru 

tarihleri arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

2 - ALES’ten en az 70, 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. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

2 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET 

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Dilekçe 

Özgeçmiş 

Öğrenim belgesi 

Transkript 

ALES belgesi  

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması 

şarttır. 

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 

 

BİRİM/PROGRAMI UNVAN DERECE ADET NİTELİK 

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim Bölümü 

Tarımsal İşletmecilik 

Programı 

Öğretim Görevlisi 

(ders verecek) 
5 1 

Hayvansal Üretim Bölümü lisans mezunu 

olmak. Su Ürünleri Temel Bilimlerinde tezli 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 

 8158/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

43619 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8037/1-1 

—— • —— 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut  

Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gün 

olup, ilk başvuru tarihi 23/09/2019 - son başvuru tarihi 07/10/2019 tarihi mesai bitimidir. 

İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemizin  www.osmaniye.edu.tr  internet adresinde  yer 

almaktadır. 

http://www.osmaniye.edu.tr/
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Kadro Birimi Bölümü 
Anabilim/Anasanat 

Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kd 
Der. 

Adet Açıklamalar 

Mimarlık Tasarım 
ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Resim Resim Prof. Dr. 1 1 
Çağdaş resim sanatı 

konularında 
çalışmaları  olmak. 

Resim Resim 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 2 

Resim Anasanat 
Dalında Doktora 
yapmış olmak, 
Görsel Sanatlar 

konularında 
çalışmaları olmak. 

 8138/1-1 
—— • —— 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrosuna 
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Fen 
Fakültesi 

Matematik Profesör 1 

Cebirsel geometri ve aritmetik cebirsel 
geometri alanlarında uzmanlığı olmak; 
ilgili alanda bilime evrensel katkısını 
gösterir nitelikte akademik geçmişe 
sahip olmak; alanında İngilizce ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

8 Ekim 2019 

 8175/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI  

2019-01 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 

Kasım 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 Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim 
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi 23.09.2019 

Son Başvuru Tarihi 07.10.2019 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.10.2019 

Giriş Sınavı Tarihi 09.10.2019 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 10.10.2019 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.karatekin.edu.tr 

 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİMDALI / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

K
A

D
R

O
 

D
E

R
E

C
E

 

K
A

D
R

O
 

A
D

E
D

İ 

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

2019-

01/01 

YAPRAKLI 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYET 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

ÖZEL GÜVENLİK 

VE KORUMA 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS 

VERECEK) 

6 1 

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, 

ÖZEL HUKUK ALANINDA TEZLİ 

YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, 

BELGELENDİRMEK KAYDIYLA 

YÜKSEK LİSANS SONRASI ALANINDA 

5 (BEŞ) YIL TECRÜBELİ OLMAK. 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,  
2 - ALES’ten en az 70, 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. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru 
belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)  

3 -Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında 
aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:  

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.  

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.  
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.  
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- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 
dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır.  

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 
dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır.  

4- - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak şartı aranır.  

5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin ilana çıkılan 
uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler; 

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer 
koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.  

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin 
eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden 
başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir) 

2 - Özgeçmiş,  

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl 
geçerlidir)  

4 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında 
zorunlu belge değildir.)  

5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön 
değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri 
mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı 
Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 
gösterir belge)  
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6 - Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak 
sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)  

7 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,  
8 - Nüfus cüzdan fotokopisi. 
9- Tecrübe Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet 

Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü) (Onaylı) 
10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan 

karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir) 
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR  
1 – Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru 

adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk 
başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 
kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. 
(Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)  

3 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir 
belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen 
belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda 
atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir. 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 
gerekmektedir.  

5 - Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

6- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- 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.  

 
BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

BİRİM ADI ADRES 
TELEFON 

NUMARASI 
ELEKTRONİK POSTA 

YAPRAKLI MYO 

Abdülhalik Renda 

Mahallesi, Ankara Cad. 

Ballıca Kampüsü, A Blok 

18200 Merkez/ÇANKIRI 

0 (376) 218 11 23 

(Dahili / 5026) 
yapraklimyo@karatekin.edu.tr 

 8091/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle 

mezun olmak, 
4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak. 

6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak, 
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak) 
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama 

süreçlerinin her aşamasında red edilecektir. 
10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik madde 16'ya göre ''Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum 
tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik 
hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda 
sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı 
olmak, 

11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 
KURA İŞLEMLERİ : 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.  

Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek 
adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) kısmında 
yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ :  
Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi 

tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri belgeler, belge 
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri İzmir Demokrasi Üniversitesi internet 
adresinden (www.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ : 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 

belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 
bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten 
ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 

 
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN : 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ  İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER : 
1.5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış en az 5 yıllık "Özel Güvenlik Kimlik 
Kartına" sahip ve silahsız olmak.  

2. 35 yaşını doldurmamış olmak. 
3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık 

nedeni bulunmamak. 
 

Meslek Bilgileri 
Meslek Deneyim 
Güvenlik Görevlisi 5 yıl 

Öğrenim Bilgileri 
En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve dengi) 
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans 

Kişisel Bilgiler 
Cinsiyet Yaş 
Erkek 18-35  (27/09/2001-23/09/1984) 
Kadın 18-35  (27/09/2001-23/09/1984) 

Kura Bilgileri 
Kura Yeri İzmir Demokrasi Üniversitesi Konferans Salonu 
Kura Tarihi 04/10/2019 
Kura Saat Dilimi 10.00 – 11.00 

Çalışma Adresi Bilgisi 
Çalışma Adresi İzmir Demokrasi Üniversitesi Hizmet Binaları 

Diğer Bilgiler 
İşveren Türü Kamu 
Toplam Açık İş Sayısı 8 (Sekiz) 
Çalışma Şekli Daimi / Tam zamanlı 
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ  İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER : 
1- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
2- Temizlik ve destek hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi 

bir sağlık nedeni bulunmaması gerekmektedir. 
 

Meslek Bilgileri 

Meslek Deneyim 

Temizlik Görevlisi  

 

Öğrenim Bilgileri 

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim (ortaokul ve dengi) 

En Fazla Öğrenim Seviyesi Lise 

 

Kişisel Bilgiler 

Cinsiyet Yaş 

Erkek 18-35  (27/09/2001-23/09/1984) 

Kadın 18-35  (27/09/2001-23/09/1984) 

 

Kura Bilgileri 

Kura Yeri İzmir Demokrasi Üniversitesi Konferans Salonu 

Kura Tarihi 04/10/2019 

Kura Saat Dilimi 10.00 – 11.00 

 

Çalışma Adresi Bilgisi 

Çalışma Adresi İzmir Demokrasi Üniversitesi Hizmet Binaları 

 

Diğer Bilgiler 

İşveren Türü Kamu 

Toplam Açık İş Sayısı 4 (Dört) 

Çalışma Şekli Daimi / Tam zamanlı 

 8089/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 

 



23 Eylül 2019 – Sayı : 30897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2019 – Sayı : 30897

Sayfa

1

2

5

26

27

33

56

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

(HÜTAİ) Yönetmeliği

— Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


