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YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTEGRATİF TIP YÖNTEMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntem-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 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 ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AKİMER): Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, modern tıp uygulamalarına yardımcı ve Sağlık Ba-

kanlığı tarafından kabul edilmiş akupunktur, proloterapi, mezoterapi, ozon, PRP (trombosit ba-
kımından zengin plazma) ve kök hücre tedavisi, manuel terapi gibi geleneksel, tamamlayıcı
ve rejeneratif tıp uygulamalarını bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki ve diğer alanlarda araştır-
mak, uygulamak, öğretmek, etik değer ve kurallara uygun kılavuzlar ve hizmet modelleri ge-
liştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akupunktur, proloterapi, mezoterapi, ozon, PRP (trombosit bakımından zengin plazma)

ve kök hücre tedavisi, manuel terapi gibi geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp uygulamala-
rının etik değerler gözetilerek ve Merkezin belirlediği kılavuzlardaki kurallara bağlı kalınarak
uygulanmasını sağlamak, denetlemek, bu amaç doğrultusunda bilimsel kurullar oluşturmak.

b) Bahsedilen tedavi yöntemlerinin hekimler tarafından doğru bir şekilde bilinmesi ve
uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kurs, kongre, sempozyum, eğitim programları,
panel gibi programlar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, desteklemek ve gerek-
tiğinde bu tedavi yöntemlerinde ilgili mevzuata göre sertifika verilecek programlar düzenlemek.
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c) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemlerinin etkilerini, etki me-
kanizmalarını, etki sürelerini ve diğer yönlerini bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki ve diğer
alanlarda araştırmak amacıyla iyi klinik uygulamalar çerçevesinde çalışmalar planlamak, uy-
gulamak ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı hizmet modelleri ve kılavuzlar geliştirmek.

ç) Bahsedilen tedavi yöntemleri ile ilgili topluma yönelik bilgilendirme toplantıları yap-
mak.

d) Konu ile ilgili multidisipliner araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulanmasına
koordinatörlük yapmak, yardımcı olmak.

e) Konu ile ilgili araştırma-geliştirme laboratuvarı oluşturmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla amacına yönelik müşterek bilimsel ve araştırma-

geliştirme çalışmaları yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.
g) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemleri açısından danışmanlık

ve bilirkişilik hizmeti vermek.
ğ) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken gerektiğinde tıbbi laboratuvar, görüntü-

leme yöntemleri, ameliyathaneler, basımevi, ulaşım, toplantı salonları gibi Üniversitenin mev-
cut imkânlarından yararlanmak.

h) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemlerinin uygulanması, geliş-
tirilmesi ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla gereken teçhizat ve
malzemelerin teminini sağlamak, desteklemek ve destek almak.

ı) Merkez ile ilgili konulardaki faaliyetleri için gerekirse kendi döner sermaye işletme-
sini oluşturmak.

i) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim,
araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerileri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale,
tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü gibi eserler şeklinde yayımlamak.

j) Faaliyetlerini yürütmek amacıyla Üniversite içi ve dışından ilgili kişi ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak, destek almak.

k) Gerekli gördüğünde faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma grupları oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Akademik Birim Temsilcileri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Tıp Fakültesinde kadrolu çalışan, geleneksel,

tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemlerine ilişkin çalışmaları olan hekim öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebileceği gibi gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule
göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde
kendisine vekâlet etmek üzere iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafın-
dan verilen görevleri yapar. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu
üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Görevden ayrılma ve vekâlet süresi altı aydan fazla ola-
maz. Bu sürenin aşılması halinde Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
ç)Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimini sağlamak.
e) Merkez bünyesinde çalışanların görev ve sorumluluklarını belirlemek, çalışanların

görev ve sorumluluklarını, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre
sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

f) Ulusal ve uluslararası benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak
amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Merkez Yıllık Bütçesini ve Merkez Yıllık Faa-
liyet Raporunu Rektörlüğe sunmak.

ğ) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili plan, proje ve
çalışma programlarını hazırlamak, çalışmaların amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun

üyesi ve başkanıdır. Yönetim kurulunun diğer üyeleri; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilen, Tıp Fakültesinde kadrolu çalışan, konu ile ilgili bilimsel çalışmaları olan beş
hekim öğretim üyesi ve Hemşirelik Fakültesinde kadrolu çalışan, konu ile ilgili bilimsel çalış-
maları olan bir öğretim üyesi olmak üzere altı öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Görevden ayrılma ve vekâlet altı aylık süreyi aşamaz. Süresi bitmeden ayrılan veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı, Rektör
tarafından görevinden alınabilir. Görevden alınan üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik
süresinin kalanını tamamlar.

(5) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise müdür yardımcısı-
nın başkanlığında yılda en az iki kere, ayrıca Müdür tarafından gerekli duyulan durumlarda
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması
halinde, Müdürün oyu kararı belirler.

(6) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim
Kurulu üyeliği düşer. Herhangi bir nedenle üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamla-
mak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdür ara-

cılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
c) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
ç) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini ve görev

dağılımını yapmak.
d) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları belirlemek.
e) Merkezin vereceği hizmetlerin bedellerini ve ilgili mevzuata göre gelirlerinin dağılım

ve kullanım şekillerini belirlemek.
f) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği konular hakkında karar almak.
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g) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarından yetki alanına giren

diğer konularda karar vermek, amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları; Merkezin faaliyetlerini, multidisipliner ve trans-

disipliner uygulama ve araştırma alanlarını alt gruplar üzerinden yürütmek amacıyla oluşturulur.

Çalışma grupları, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Çalışma

grupları, en fazla beş kişiden oluşan Merkeze bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma

grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite

mensupları arasından da belirlenebilir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 13 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve

analizler yapmak.

b) Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve çalışmalarda bulun-

mak.

c) Çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin gelirleri

MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

b) Benzeri araştırma ve uygulama merkezlerinden, şahıslardan, diğer kurum ve kuru-

luşlardan sağlanan her türlü yardım ve bağışlar.

c) Merkezde yapılan her türlü tedavi uygulamaları ve işlerden sağlanan gelirler.

ç) Döner Sermaye gelirleri.

d) Merkezin düzenlediği her türlü eğitim, öğretim, kongre, sempozyum, toplantı, kurs

ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e) Yayın ve proje faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 15 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Eğitim, öğretim, kongre, sempozyum, toplantı, kurs ve benzeri faaliyetler ve görev-

lendirme giderleri.

b) Bütçe giderleri.

c) Yönetim giderleri.

ç) Teklif, danışmanlık, ödül, teşvik ve tanıtım giderleri.

d) Projelere ve yapılan işlere ait giderler.

e) Yönetim Kurulu kararları gereğince uygun görülen diğer giderler.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör ta-

rafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
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Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 17 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü mal-

zeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2019 tarihli ve 30917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dahil yıllık uygulamalarda yılda

60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS’den oluşur. Programın toplam ders yü-

kü; dört yıllık programlarda 240 AKTS, beş yıllık öğretim programlarında 300 AKTS, altı yıllık

öğretim programlarında 360 AKTS kredisidir. Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü

AKTS kredili en az üç derstir. Bu asgari ders yükü öğrencinin mezun olacağı dönemde uygu-

lanmaz. Gerekçeli durumlarda bu yük, ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve yönetim kurulu ka-

rarı üzerine Senato tarafından azaltılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci DZ notuyla başarısız olduğu dersi tekrar aldığında bu derslere devam et-

mek zorundadır. DZ notunun dışında bir notla başarısız olmuş bir öğrenci için dersin yürütül-

mesi veya derste başarı durumunun değerlendirilmesi öğrencinin derse katılımını şart koşuyorsa

devam zorunluluğu aranabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/10/2019 30917
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Tezli yüksek lisans programına başvurmak için ALES’ten, herhangi bir puan türün-
den olmak üzere, en az 55 puan ve üstü almak.

c) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranma-
maktadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Tez çalışmasında İntihal Raporu
Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten, herhangi bir puan tü-
ründen olmak üzere, en az 55 puan ve üstü puana sahip olmaları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal
Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 56 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Tez çalışması benzerlik raporu alınma esasları
MADDE 56/A – (1) Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Üniversitemiz Kütüphane ve

Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN Benzerlik Tespit
Programı üzerinden alınır.

(2) Benzerlik programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle,
tez çalışması ile ilgili raporu öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlar.

(3) Tez Çalışması Benzerlik Raporu tezin tamamının tek bir dosya olarak programa
yüklenmesi ile alınır.

(4) Benzerlik oranı üst sınırı %20’dir.
(5) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:
a) Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç.
b) Kaynaklar hariç.
c) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
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(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı
ile kaydedilir. Tez Çalışması Benzerlik Raporu oluşturulur. Raporun tez çalışmasının benzerlik
oranının toplam yüzdesini (%) ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu
sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.

(7) Tez Savunma Jürisine girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Öncesi Tez Teslim Tu-
tanağı ile birlikte raporun sadece imzalanmış ilk sayfasını diğer belgelerle birlikte ilgili ensti-
tüye elden teslim eder.

(8) Benzerlik raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyelerine tez ile bir-
likte savunma öncesi sunulur.

(9) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi duru-
munda benzerlik raporunun yeniden oluşturularak ilgili enstitüye aynı şekilde iletilmesi ge-
reklidir.

(10) Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
Lisansüstü kayıt dondurma esasları
MADDE 56/B – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, yurt dışında

eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler nedeniyle kayıt dondurmak için başvurabilir.
(2) Öğrencilerin kaydı, enstitü yönetim kurulu tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi

koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim
öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu kararında dondurulma gerekçesi
belirtilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci,
mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

(4) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma taleplerinin,
yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden ilk bir hafta içinde ilgili enstitü mü-
dürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder.

(6) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süre-
sinden sayılmaz. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma sü-
resi kadar artırılır.

(7) Kayıt dondurma isteği; öğrencinin belge ile başvurusu, ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

(8) Tez/dönem projesi, sanatta yeterlik çalışması aşamasında olan öğrenciye kayıt don-
durma hakkı verilmez.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2017 30053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/6/2017 30094
2- 22/5/2018 30428
3- 2/10/2018 30553
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar,
diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat da-
lını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilâtlanmasına göre bölüm başkanı ve ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-
mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünü,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-
lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

j) Müdür: Enstitü müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
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o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü öğretim,

tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.
Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını
yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak
lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve önerisi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Se-
natonun kararıyla yürürlüğe girer.

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

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Bir anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için dersi vere-

cek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını enstitü anabilim
dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü anabilim
dalı kurulunun kararı ile enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten çok olamaz.
(3) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, anabi-

lim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürüt-

mekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını;
bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve da-
nışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile
tespit eder.

Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler be-
lirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek gö-
rülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin
tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi
bu dilde tamamlanır.
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Kontenjanların tespiti
MADDE 11 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu kararlar Sena-
tonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru

için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, enstitü yönetim kurulu karar
verir. Bu karar, Üniversite ve enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarılı olmuş ya da programdan
mezun olmuş öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar; genel not
ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 ve 14 üncü maddede
belirtilen asgari başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun
olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu
teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar ders döneminin sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvur-
maları halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde tezsiz yüksek lisans programına geçen
öğrenci tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için gerekli şartları sağlamak zorundadır.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ensti-

tüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları
taşıması gerekir:

a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları, güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarın ensti-

tüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES puanı aranmaz.
Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları

bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not orta-
lamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden
en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilirler.

b) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/
anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç,
beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.
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c) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı ön-
cesinde anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabi-
lim/anasanat dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı ya-
pılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıl-
dığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava gi-
rerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. Adayların anadilleri dışında Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olması.

ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girme-
yen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

d) Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı
puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

e) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre
değerlendirilir.

f) Öğrencilik hakkı elde eden öğrenciler belirtilen kayıt süresi içinde istenen belgeleri
enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ile kayıt yaptırırlar. Akademik tak-
vimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar öğrencilik haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim olarak da yürü-
tülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir se-
miner dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araş-
tırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda
en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden olu-
şur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kuru-
lunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu
günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl
sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan da ders alabilir.
Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yük-
seköğretim kurumlarından, enstitünün farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/anasa-
nat dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) alınacak derslerin
kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, da-
nışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile enstitü tarafından be-
lirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının
atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geç-
miş olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derece-
sine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinlerarası programlar hariç aynı anabilim/ana-
sanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(4) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.
(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(6) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-
çevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlen-
dirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar ana-
bilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci,

tez çalışmasından elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde
yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, yüksek lisans
tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına
sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin sa-
vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden biri başka üniversiteden olmak zorun-
dadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci
tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı
ve gerekçeli olarak enstitüye bildirdiğinde veya bildirmeksizin sınava katılamadığında bu ek-
siklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tu-
tanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı
günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararına
göre işlem yapılır.

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

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

meleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen
sürede tezini savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin
eğitim öğretim süresi/azami süresinin dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tez-
siz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamam-
layan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğren-
cinin ise enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında

başarılı olması ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer
koşulları sağlaması gerekir. Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren
bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını enstitüye teslim eder ve tezi enstitü tez yazım
kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Talep halinde enstitü yönetim kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip enstitü yönetim ku-
rulunda kabul edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

mamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
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(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem
projesi dersi kredisiz olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim olarak da yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 22 – (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 ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kuru-
lunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

(2) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun kararı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci
proje raporunu danışmanına verir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman tarafından
onaylanan Tezsiz Yüksek Lisans Proje Raporu Değerlendirme Formu enstitüye en geç 15 gün
içinde teslim edilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, projeyi sunduğu tarihten itibaren

bir ay içinde projenin ciltlenmiş en az üç kopyasını enstitüye teslim eder ve proje şekil yönün-
den uygun bulunduğu takdirde tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Talep halinde
enstitü yönetim kurulu projenin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları ye-
rine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması so-
nunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 7 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 21 kredi ve bir
eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 42 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kuru-
lunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dı-
şındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sı-
navı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan da ders alabilir. Diğer
yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/
bilim dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) alınacak derslerin
kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programına başvuru koşulları
MADDE 26 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları

sağlamaları gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli

lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

b) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES puanı aranmaz.
ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Ba-

kanlığı veya diğer bakanlıklarca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
puan almış olmak.

d) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği,
veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en
az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olma-
yanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip ol-
maları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen stan-
dart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde,
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunludur.
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Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 27 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi,

anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en
az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

b) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan
adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ya da lisans
not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alı-
narak hesaplanır.

c) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal az 55 puanı bulunmayan
tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alı-
narak hesaplanır.

ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girme-
yen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

d) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde ve
ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 60 puan, lisans
ile kabullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
doktora programlarına kabul edilir.

e) Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı
puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

Doktora programının süresi
MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl
olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam
puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye
gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
başarısız olan öğrencinin ise enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora programı tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğ-

renci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar; enstitüye önerir ve tez danışmanı ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.
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(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anabilim/bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi,
enstitü anabilim/bilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir.
Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabi-
lim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(5) Doktora tez çalışması, doktora yeterlik sınavı başarıldıktan sonra seçilebilir.
(6) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, anabilim/bilim dalı kurulunun gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın
onayı da aranır.

(7) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/bilim dalının belirlediği program çerçe-
vesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı
tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tara-
fından enstitüye iletilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyılları sonunda
yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan
öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edil-
miş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sına-
vından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı
jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin
kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile en fazla 2 ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliliği
takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci
yüksek lisans programının azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans
programından mezun olabilir.

Doktora programı tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/bilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

Doktora tez öneri savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

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

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

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen
öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi redde-
dilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçebilir. Bu
durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek iste-
yen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme
sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya iliş-
kin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/bi-
lim dalı kurulunun kararından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu
değişikliği enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni bir komite atanabilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki
toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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(2) Kayıt yenileyip enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulun-
madan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen
öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tez izleme komitesi üyesi, danışman veya öğrenci kabul edilebilir bir gerekçeyle
toplantıya en fazla bir defa olmak üzere elektronik ortamda (video, tele konferans ve benzeri)
katılabilir. Bu şekilde yapılan sınav raporu enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün

yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora

yayın koşullarını sağlamak zorundadır.
(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin

savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitüye gönderilir.

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

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesin-
den oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez da-
nışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. Jüri üyelerinden en çok bir
tanesi tez sınavına uzaktan (video, tele konferans ve benzeri) katılabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/bilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer,
tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.
Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye bildirdiğinde veya
bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir
ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler ko-
nusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini, anabilim/bilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü yönetim kurulunun
onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da ba-
şarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sü-
rede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               25 Kasım 2019 – Sayı : 30959



(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elek-

tronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı ara-
cılığıyla enstitüye gönderir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/bilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tara-
fından imzalı nüshasının teslim edilip enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar
kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kuru-
lunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dı-
şındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sı-
navı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Lisansüstü dersler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan da ders
alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, üniversitenin farklı lisansüstü programlarından,
aynı anabilim/anasanat dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi)
alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.
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Başvuru ve kabul
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

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

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatu-
varlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygula-
nır.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı aranmaz.
Sanatta yeterlilik programının süresi
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
4 tam puan üzerinden en az 3 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta ye-
terlik tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye
gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların yürütülmesi için birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman ve ikinci dönem so-
nuna kadar danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
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gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında; tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanında önceden tez yö-
netme şartı aranmaz. Enstitüdeki aynı anabilim/bilim dalından ikinci danışman ataması yapı-
lamaz. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüsha-
sını, Sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışma-
larda/tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin yazım
kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği Sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu çalışmaya/teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitüye gön-
derilir.

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş
öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. Jüri
üyelerinden en çok bir tanesi tez sınavına uzaktan (video, tele konferans ve benzeri) katılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/te-
zinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilen öğrenciler ba-
şarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi başarısız bulunarak red-
dedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.
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(7) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı
olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edilip enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

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

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edil-
dikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç, en fazla on dersi bilimsel ha-
zırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

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

(5) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki
esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen
derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında
aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü
anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri tutar iade edilmez.

(6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(7) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlan-
ması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine
izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler,
üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş
MADDE 44 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm ders-
lerden başarılı olmuş öğrenci, enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve ka-
yıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl
öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü
müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak,
enstitü yönetim kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için 14 üncü ve 26 ncı maddelerde belirtilen
koşulları başvurduğu program bazında sağlaması, ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri ba-
şarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisansta
100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00), doktora düzeyinde 100 tam not
üzerinden en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olması gerekir.

(3) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 53 üncü maddede
belirtilen başarı notlarını elde ettiği dersleri, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.

(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler
kabul edildiği programa dâhil edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri

ve Karabük Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul
Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 46 – (1) Socrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi

programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle
öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eği-
tim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde
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öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde
yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sis-
temine çevrilerek öğrencinin not kartına işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin
gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü
programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniver-
sitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce

ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde
müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli
evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitü web sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt için
istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edi-
lir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının
sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen ta-
rihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az ise
enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların
kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini
yaptıktan sonra danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri
yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptı-
ramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders
kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu
şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Dersler
MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim
ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı
başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Se-
natonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ens-
titü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/
anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını
yapmış öğretim elemanları, devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da
ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü yönetim kurulu kararı ile
aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer bi-
rimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
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(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

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

Devam zorunluluğu
MADDE 50 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer

ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim
elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar ve sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 51 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en

az bir defa ara sınava ve bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel
sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri en az iki hafta önce
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan sınav notları akademik tak-
vimde belirtilen süre içinde vermekle görevli öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine
girilir.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim ku-
rulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanı-
nabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde
yapılarak, notu sisteme girilir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/
anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının
başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş iş günü
içinde anabilim/anasanat dalının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili ta-
rihler akademik takvimde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 52 – (1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı

alınarak hesaplanır.
(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için hem genel sınav notunun hem de başarı notunun

100 tam not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65 ve doktora düzeyinde en az 70 olması
gerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlilik dersi, tez çalışması ve bitirme projesi geçer
(G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.
Notlar
MADDE 53 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir:
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DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Puan Harf notu Katsayı Katsayı
90-100 AA 4.00 4.00
80-89 BA 3.50 3.50
70-79 BB 3.00 3.00
65-69 CB 2.50 -
Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler

kullanılır:
G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğren-

ciye verilir.
K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan

öğrenciye verilir.
F1 Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sı-

navlara girme hakkı yoktur.
F2 Sınava girmeyen öğrenciye verilir.
F3 Sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.
Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir öğrencinin enstitüye tam

zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce veya özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu
lisansüstü dersler, toplam kredinin %50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi,
anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Enstitüden ilişiği kesilen öğrenci aynı enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalına ye-
niden öğrencilik hakkı kazandığı zaman ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile daha önce aldığı derslerin bir kısmı veya tamamı devam etmekte ol-
duğu programa transfer edilebilir.

(3) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki
farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(4) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler dok-
tora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler

İzinler
MADDE 55 – (1) Öğrenciler, sağlık, doğum, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yüksek-

öğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en
fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Bu süre, farklı mazeretler ne-
deniyle dahi uzatılmaz.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için tam teşekküllü bir sağlık
kurumundan alınan sağlık raporlarının enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilmesi
gerekir. Ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edil-
mez.

(3) Öngörülemeyen durumlar dışında ekle-sil süresi bittikten sonra yapılan kayıt don-
durma başvuruları işleme alınmaz.

(4) Öngörülemeyen durumlarda mazeretin kabulü için en geç 15 gün içinde enstitüye
başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(5) Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından iti-
baren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üzerinden silinir.
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(6) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel ku-
ruluşlarındaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi veya izin nedeninin geçerli olma-
dığının belirlenmesi halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile izin iptal edilir ve o tarihe kadar
izinde geçen süre program süresine eklenir.

(7) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile başvurmaları halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(8) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık
sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci
enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(9) Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları (tez öneri,
tez izleme, tez savunma) geçersiz sayılır.

(10) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenimine ara verme nedeni ortadan kalktıktan
sonra, 15 gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil
eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri bel-
gelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere enstitüye yazılı olarak baş-
vururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca
yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre öğrenim
süresinden sayılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 57 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,
bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 27/3/2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
rabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Karabük Üniver-
sitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri öğrencileri bu Yönetmeliğin
yayımı ile Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi olarak eğitimlerine de-
vam ederler.

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

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer Danışmanları: Merkezin Kariyer Danışmanlarını,
c) Merkez (OKÜ KAGEM): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına; bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğ-

rultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak.
b) Kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, Üniversitenin

öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu
alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını
ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Os-
maniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği
yaparak vermek.
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d) Mezunların, kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.
e) Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğren-

cilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.
f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yö-

nelik çalışmalar yürütmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının profesyonel ve akademik kariyerlerinin

planlanmasına ve geliştirilmesine ilişkin stratejilerin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik
önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı
danışmanlık hizmeti vermek.

c) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak
eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve teknikleri uy-
gulamak ve bunların sonuçlarını yorumlamak.

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü programlar
hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri
ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Üniversitenin öğrencileri ve mezunları için staj ve iş ilanlarının bir arada görülebile-
ceği bir ilan havuzu oluşturmak.

g) Üniversitenin mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun
bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak.

ğ) Özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar
derneği gibi paydaşlarla, Üniversitenin imkânları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası işbir-
likleri gerçekleştirerek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

h) Üniversite ve iş yaşamındaki aktörler arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkân-
larını geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin
ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ı) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da
Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum
ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı oluşturmak.

i) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

j) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki
araştırmaları ve projeleri izlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle tekrardan görevlendi-
rilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, istediğinde yardım-
cılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin

koordinasyonunu sağlamak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen iki üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiği zamanlarda Müdürün çağrısı üzerine toplanarak Merke-
zin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yö-
netim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.
b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve Kariyer Danışmanları konusunda Rektöre öne-

ride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından aşağıdaki alanlar arasından, üç yıl için görevlendirilen on beş üyeden oluşur:
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a) Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim
temsilcileri.

b) KAGEM Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek bir kişi.
c) Öğrenci Konseyi başkanı.
ç) Üniversite mezunları derneği temsilcisi.
d) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.
e) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.
f) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.
g) Meslek odaları temsilcileri.
(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantı-

larda çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Kariyer danışmanları
MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda

Rektör tarafından üniversitenin her akademik biriminden üç yıl için görevlendirilecek öğretim
elemanlarından oluşur.

Kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak

ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili
işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştır-
mak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlen-
dirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10269 

—— • —— 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10270 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10239 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜKKAN+KONUT İNŞAATI YIKIM VE YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cami Kebir Mahallesi, 1089 Ada, 10 Parselde Kayıtlı 

Taşınmaz Üzerindeki Binanın Yıkılarak Dükkan+Konut İnşaatı yapılması işidir. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 

“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI 

GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak 

istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.12.2019 günü saat 14:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.12.2019 günü saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 10259/1-1 
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7 ADET DOOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI VE  

PROBLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2019 / 593002  

1 - İdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 / 232 311 42 62  

d) Belgegeçer : 232 388 10 74 

e) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Adı : 7 ADET DOOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ve 

PROBLARI ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 7 Adet  

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 06.12.2019 Cuma günü - saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 

1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 10175/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK İLAN 

İlan Tarihi : 25.11.2019 

Son Başvuru Tarihi : 10.12.2019 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları ve ilanda 

belirtilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve 

süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2- Özgeçmiş  

3- Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir)  

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği  

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve 

Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması)  

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD  

 

Fakülte Anabilim Dalı Unvan Adet Nitelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANATOMİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

FİZYOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

HİSTOLOJİ / 

EMBRİYOLOJİ 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 

Histoloji/Embriyoloji uzmanlığı 

veya doktorasının olması 

TIBBİ BİYOKİMYA 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

TIBBİ GENETİK 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

PATOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
2 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

FARMAKOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 

Tıp veya Eczacılık Fakültesi 

mezunu olmak 

İÇ HASTALIKLARI 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
2 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ÇOCUK 

HASTALIKLARI 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
2 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

GENEL CERRAHİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

KADIN 

HASTALIKLARI VE 

DOĞUM 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

GÖĞÜS 

HASTALIKLARI 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ENFEKSİYON HAST. 

VE K.MİKROB. 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 
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Tıp 

KARDİYOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

NÖROLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

RADYOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

PSİKİYATRİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

DERMATOLOJİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

FİZİKSEL TIP VE 

REHABİLİTASYON 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

NÜKLEER TIP 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ANESTEZİYOLOJİ VE 

REANİMASYON 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

KULAK BURUN 

BOĞAZ HAST. 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

GÖZ HASTALIKLARI 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

PLASTİK VE 

REKONSTRÜKTİF C. 

Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak 

 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Adayların özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 

çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyalarını 

rektörlüğe ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

2 - Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl 

açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında 

uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda 

uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir.  

3 - Farklı ünvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında atama kararı; puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğunun 

gözetilmesi ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir. 

 9977/1-1 



25 Kasım 2019 – Sayı : 30959 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 

Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak 

sözleşmeli personel alınacaktır. 

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin 

www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

S. NO UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 10 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

2 Hemşire 4 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak. 

3 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

belgelendirmek şartıyla bakım ve rehabilitasyon alanında en 

az 3 yıl hemşire olarak çalışmış ve yaşlı bakım sertifikasına 

sahip olmak. 

4 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl KVC yoğun bakım 

hemşiresi olarak çalışmış olmak. 

5 Hemşire 2 

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl yoğun bakım hemşiresi 

olarak çalışmış ve yoğun bakım sertifikasına sahip olmak. 

6 Hemşire 1 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, Sağlık 

Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikasına sahip olmak. 

7 Hemşire 1 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

ürodinami sertifikasına sahip olmak. 

8 Hemşire 1 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, yara 

bakımı sertifikasına sahip olmak. 

9 Ebe 2 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. 

10 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Odyometri bölümü önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği 

sertifikasına sahip olmak. 

11 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

1 
Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla 

yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

 

Başvuru Tarihi : 25/11/2019-09/12/2019 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, 

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na 

şahsen yapılacaktır. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

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

2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, 

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak 

istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen 

yapılacaktır. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve 

başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi, 

2- KPSS Sonuç Belgesi 

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin 

edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. 

5- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi 

ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o 

işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta 

primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 

6- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl 

belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. 

 

AÇIKLAMALAR: 

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade 

edilmeyecektir. 10093/1-1 
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 

26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda 

belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak. 
 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Büro Personeli 2 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Büro Personeli 1 

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

Tekniker 1 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar 

Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

Teknisyen 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve 

Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve 

Dallarından mezun olmak, en az 5 yıl çalışmış olmak ve 

belgelemek. 
 

B) BAŞVURU, SINAV TARİHLERİ VE YERİ 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

C) KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI 

ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) puan türünden 

50 ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Önlisans mezunlarının 

KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. 
 

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.), 

b) Diploma fotokopisi, 

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, 

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,  

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenen belgeler,  

f) 1 adet fotoğraf. 
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Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir. 

 

D) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ 

a) Büro personeli ile Tekniker ve Teknisyen pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav 

yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

b) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 15 gün içinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde 

başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle 

boş kalan kadroya yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır. 

c) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde 

ilan edilecektir. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

www.gsu.edu.tr internet adresinde mevcut başvuru formunu doldurarak şahsen yapılacak 

müracaatları kabul edilecektir. 

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 

hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere 

Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

 10257/1-1 

—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları 

gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden 

mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca 

onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, 

başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 

yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve 

yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash 

disk/CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu 

hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Başvurular 25/11/2019-09/12/2019 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan 

başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

 

Unvan D Fakülte/MYO Bölüm ABD/PR Açıklama 

Dr Öğr. 

Üyesi 
4 Fen Edebiyat Psikoloji 

Sosyal 

Psikoloji 

Psikoloji alanında 

çalışmaları olmak. 

Dr Öğr. 

Üyesi 
4 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
Odyometri 

Tıpta uzmanlığını almış 

olmak. 

 10243/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. İlgili 

Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari 

Koşullar”a haiz adaylar başvuru yapabilirler. 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

İlan 

Numarası Bölüm 

Anabilim 

Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20191101 Mimarlık 
Yapı 

Bilgisi 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Yapı Fiziği ve Enerji Etkinliği alanında 

çalışmaları olmak, Bitkilendirilmiş Cephe 

Sistemleri konusunda uzmanlaşmış olmak. (*) 

20191102 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

Şehircilik 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu 

olmak, kentsel politika ve kentsel planlama 

süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak; 

kentsel büyüme, kent çeperi, parçacı planlama 

politikaları ve uygulamaları alanlarında çalışma 

ve yayın yapmış olmak. (*) 

20191103 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

Bölge 

Planlama 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu 

olmak, lisansüstü çalışmalarını kıyı turizmi, kıyı 

alanları planlaması ve turizmin yerel ve bölgesel 

etkileri konuları üzerine yapmış olmak; turizmin 

ikincil ekonomik etkileri, tedarik coğrafyası ve 

yerel kalkınma alanlarında çalışma ve yayın 

yapmış olmak. (*) 

 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 

başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru 

yapılabilecektir. 

BAŞVURU EVRAKLARI 

• Başvuru dilekçesi, 

• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,  

• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),  

• Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için 

YÖK denklik belgeleri), 

• Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası), 

• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),  

• Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar 

(elektronik USB/CD/DVD ortamında, eser listesine göre numaralandırılmış). 

Adaylar tarafından; 4 (dört) takım başvuru evrakları ile eserlerin tam metni 

USB/CD/DVD ortamında ilgili Dekanlığa şahsen teslim edilmelidir. 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2019 – Sayı : 30959 

 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 

Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına 

dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru 

sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör 

Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. 

- AYDEK Başvuru Dilekçe 

- AYDEK Başvuru Formu 

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir 

Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup, E-Devlet kapısı 

(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 

olabilecektir. 10271/1-1 

—— • —— 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE TÜRKİYE İŞ 

KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş 

Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan 

tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 25.11.2019 - 29.11 2019 tarihleri arasında başvurularını Elazığ 

İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları 

gerekmektedir. 

İlanla ilgili detaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecektir. 

 

İlan 

No 

Meslek 

adı 

Kadro 

Sayısı 

Öğrenim 

Düzeyi 

Nitelik 

Koşulu 

Çalışma 

Periyodu 
Statüsü/Kişisel 

Durumu 

Görev Yeri 
Yöntem 

1 
Temizlik

Görevlisi 
6 

En az 

İlköğretim 

en çok 

Ortaöğretim 

(lise ve 

dengi okul) 

- 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Engelli 

Fırat 

Üniversitesi 

Merkez 

Kura- 

Sözlü 

2 
Temizlik

Görevlisi 
12 

En az 

İlköğretim 

en çok 

Ortaöğretim 

(lise ve 

dengi okul) 

- 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Eski Hükümlü 

veya Terörle 

mücadelede 

malul 

sayılmayacak 

şekilde 

yaralanan 

Fırat 

Üniversitesi 

Merkez 

Kura- 

Sözlü 

 10261/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI İLANI 

I. GENEL BİLGİLER  

(1) Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 

“mütercim” unvanlı toplam 30 personel alınacaktır.  

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 28 

Aralık 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.  

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.  

(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),  

(2) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren 

fakültelerinden mezun olmak, 

(3) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde 

Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak.  

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 

veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin 

alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da 

değerlendirmeye alınacaktır.  

(4) Sınavın yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek 

yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek 

azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

Kategori Yabancı Dil 

Asgari 

YDS Puanı 

Asgari KPSSP3 

Puanı Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul  

Edilecek Aday Sayısı 

1 İngilizce 85 60 10 200 

2 Almanca 80 60 2 40 

3 Fransızca 80 60 4 80 

4 Arapça 70 60 3 60 

5 Farsça 70 60 2 40 

6 Çince 70 60 2 40 

7 İspanyolca 70 60 1 20 

8 Portekizce 70 60 2 40 

9 Rusça 70 60 3 60 

10 Yunanca 70 60 1 20 

TOPLAM 30 600 
 
(5) Sınav sonucunda dillerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı 

olamaması halinde, diğer dillerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar 

başarı sırasıyla değerlendirilir.  

(6) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her dil için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına 

göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma 

hakkını garanti etmemektedir.  

(7) Aday adayları, farklı dillerde gerçekleştirilecek olan sınava yalnızca bir dilden 

başvurabileceklerdir.  

(8) Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr/ adresli 

internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim 

yapılacaktır.  
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(9) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın 

yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir. 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI  

(1) Sınav başvuruları, 5 Aralık 2019 Perşembe günü başlayacak ve 15 Aralık 2019 Pazar 

günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet 

sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik 

ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:  

(a) T.C. kimlik numarası,  

(b) KPSS sonuç belgesi,  

(c) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil 

sınavlarından alınan sonuç belgesi,  

(d) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik 

belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),  

(e) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı). 

(f) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre 

yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:  

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018 

veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği 

saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan 

kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında 

almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği saptanmış herhangi 

bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı 

sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından 

saptanmış eşdeğer puanı olan adayların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru 

evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir. 

IV. SINAVIN AŞAMALARI  

Yazılı Sınav:  

(1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.  

a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi 

b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi  

(2) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir.  

(3) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan 

edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 

Sözlü Sınav:  

(1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili 

konulardaki alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, 

genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin 

meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın 

tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.  

(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.  

(3) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir.  

(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:  

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat)  

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara  

E-posta: sinav@mfa.gov.tr  

Tel: (0 312) 2921000 10299/1-1 
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Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

DEVLET MEMURU ALINACAKTIR 

Başvurular, 25 Kasım-05 Aralık 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-

guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 

yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr 

internet adresinden ulaşılabilecektir. 

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara 

sahip olmak. 

2 - Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme 

Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak. 

3 - Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır. 

4 - Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış 

(05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından 

gün almamış olmak. (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.). 

5 - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya 

sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 

6 - Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden “Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

Yönetmeliği”ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık 

raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak. 

7 - Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi 

olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı 

puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları 

dikkate alınır. 

8 - 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları 

taşımak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 

saatleri arasında) 10091/1-1 

—— • —— 
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne Eski Hükümlü olarak 1 adet daimi işçi alımı 

yapılacaktır.  

İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 25.11.2019 - 

29.11.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır. 

İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır. İlgililerin 25.11.2019 tarihinden itibaren 

Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

TAHSİL: MESLEK YÜKSEK OKULU (ÖNLİSANS) 

MESLEK BÖLÜMÜ SAYI 

PROSES İŞÇİSİ 

MAKİNE 

İŞ MAKİNELERİ 

MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE 

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ 

1 

 10143/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve 2014/5433 Başvuru Numaralı

Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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.


