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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygula-

nacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğ-

renci kabulüne, kayıt işlemlerine, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Baraj: İlgili ders kurulu teorik ve pratik, mazeret (telafi), yılsonu ve bütünleme sı-

navlarında; ayrı ayrı olmak üzere, her anabilim dalının soru grubu, entegre oturum- panel-se-

miner-olgu sunumu-klinik yaklaşım soru grubu, klinik bilimler soru grubu ve birleştirilmiş

dersler soru grubunda sorulan soru sayılarının yarısını,

b) Baş koordinatör: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde hazırlanan ders prog-

ramlarını (ders kurulları, klinik pratik uygulama, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını
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ve benzeri) ve sınavlarını denetleyen, dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağla-

yan I ila VI’ncı dönemlerde yapılan tüm sınavlardan, doğrudan eğitimden sorumlu dekan yar-

dımcısına karşı sorumlu olan fakülte öğretim üyesini, 

c) Baş koordinatör yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde baş koordi-

natöre karşı sorumlu ve çalışmalarında baş koordinatöre yardımcı olan Fakülte öğretim üye-

sini,

ç) Birleştirilmiş dersler: I, II ve III’üncü dönemlerde yapılacak olan sınavlarda dönem

koordinatörü tarafından, farklı anabilim/bilim dallarına ait derslerin bazılarının bir araya geti-

rilmesiyle oluşturulan dersleri,

d) Dekan: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Dekanlık: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

f) Ders kurulu: Tıp Fakültesi anabilim dalları tarafından dönem I, II ve III’üncü dö-

nemlerde birden çok anabilim/bilim dalı tarafından entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş

ve bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününün oluş-

turduğu dersler grubunu,

g) Ders kurulu başkanı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders kurulu

için o kurulda görevli Fakülte öğretim üyeleri arasından atanan ve dönem koordinatörü ile dö-

nem koordinatör yardımcılarına karşı sorumlu olan öğretim üyesini,

ğ) Ders kurulu başkan yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders

kurulu için o kurulda görevli olan Fakülte öğretim üyeleri arasından atanan ve ders kurulu baş-

kanına karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyelerini,

h) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan 6 (altı) sınıf karşılığını,

ı) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde eğitim süreçlerini

(ders kurulları, klinik pratik uygulama, klinik, poliklinik eğitim öğretim programlarını ve ben-

zeri) ve sınavlarını planlayan, düzenleyen, eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlayan ve

baş koordinatöre karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyesini,

i) Dönem koordinatör yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, dönem

koordinatörüne karşı sorumlu ve çalışmalarında dönem koordinatörüne yardımcı olan Fakülte

öğretim üyesini,

j) Fakülte: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Ham not: Bir sınavdan alınan ve herhangi bir baraj uygulaması yapılmamış notu, 

n) İnternlik dönemi (VI’ncı sınıf): VI’ncı sınıftaki klinik, ameliyathane, poliklinik ve

saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık dönemi,

o) Klinik pratik uygulama: Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir

süre ile IV, V ve VI’ncı dönemlerde bulunan, anabilim/bilim dallarınca ders, seminer ve uygu-

lamalı (klinik, ameliyathane, poliklinik) olarak verilen çalışmaları,

ö) Klinik pratik uygulama sorumlusu: Eğitim verilen pratik uygulamalarda öğrencilerin

pratik uygulama programlarından, pratik uygulama eğitiminin işleyişinden ve pratik uygulama
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sınavlarından sorumlu olan klinik pratik uygulamanın yapıldığı anabilim dalı başkanı veya

onun görevlendirdiği anabilim dalında görevli, eğitim açısından dönem koordinatörlerine ve

koordinatör yardımcılarına karşı sorumlu Fakülte öğretim üyesini,

p) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yü-

rütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan

yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve dönem

koordinatör yardımcılarından oluşan kurulu,

r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli

bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için mezuniyet öncesi eğitimden so-

rumlu dekan yardımcısı başkanlığında, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem

koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları, Ölçme-Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi

Komisyonu Başkanı, Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel Araştırma

Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Öz Değer-

lendirme Kurulu Koordinatörü, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme Dayalı Öğ-

renim (PDÖ) Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sürekli Tıp Eğitimi

Koordinatörü ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşan kurulu,

s) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve

değerlendirme yöntemlerini belirleyen, geliştiren, aynı zamanda öğretim üyelerine verilecek

eğitici eğitimi kurslarını düzenleyen komisyonu,

ş) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

t) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu, 

u) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim şekli 

MADDE 5 – (1) Fakültede her biri bir ders yılını kapsayan, yıl geçme esasına dayanan

ve altı dönemden oluşan bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. 

Eğitime başlama 

MADDE 6 – (1) I’inci dönemde eğitim, Üniversitenin akademik takvimine göre eğiti-

me başlanmasıyla birlikte başlar. Diğer dönemlerin eğitim başlangıç tarihleri Fakülte Kurulunca

belirlenir. Hazırlanan akademik takvim Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Eğitim sistemi 

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; I’inci dönemden başlamak üzere, ders ko-

nuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürü-

tülür. Ders programları I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları; IV, V ve VI’ncı dönemlerde

ise klinik pratik uygulamalar şeklinde uygulanır. I, II ve III’üncü dönemlerde, ön şartsız dersler

hariç, bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV, V ve VI’ncı dönemlerde ise her klinik

pratik uygulama bir derstir. Tüm dönemlerde öğrencinin, bir üst döneme devam edebilmesi

için bulunduğu dönemin tüm ders (ortak zorunlu dersler dışında) ve klinik pratik uygulamala-

rından başarılı olması zorunludur. 
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Eğitim koordinasyonu 

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretimin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı doğrultusunda

yürütülmesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından sağlanır. 

(2) Eğitim-öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi Koordinatörler Kurulu tarafın-

dan sağlanır. 

(3) Dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile ders kurulu başkan ve yardımcıları, eği-

tim-öğretimin koordinasyonunun sağlanmasında baş koordinatöre karşı sorumludurlar.

Öğrenci kabul-kayıt şartları 

MADDE 9 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esas-

lara göre öğrenci kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem

yapılır. 

(2) Fakültede kayıt yenileme süresi Üniversite akademik takviminde belirlenen süreler

içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere

dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine Fakülte Yönetim

Kurulunca karar verilir. 

(3) Herhangi bir nedenle kayıt yenilemeyen ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde-

sinde yer alan öğrenim süreleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümle-

rine göre katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenci, o dö-

nemdeki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararla-

namaz. 

Öğrenci statüsü 

MADDE 10 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakülteye dinleyici

öğrenci kabul edilmez. 

Eğitim süresi 

MADDE 11 – (1) Fakültenin normal eğitim süresi altı yıl olup azami öğrenim süresi

dokuz yıldır. Ancak öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli

mazereti bulunması halinde bu süreler aşılabilir. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ce-

zası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilir ancak, bu süreler azami

öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(2) Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında,

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin eğitim

sürelerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Öğretim dili 

MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. 

Eğitim-öğretime devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Fakültede teorik ve pratik dersler (laboratuvar, klinik ve saha çalış-

maları ve benzeri) ile klinik pratik uygulamalara devam zorunludur. 

(2) Ders, ders kurulu veya klinik pratik uygulama sınavlarına girebilmek için teorik

derslerin en az %70’ine; pratik dersler ile klinik pratik uygulamaların ise en az %80’ine devam
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etmek gerekir. Ders kurulundaki teorik derslerin %30, pratik dersler ile klinik pratik uygula-

maların %20 devamsızlık sınırını geçen öğrenci o ders kurulu, pratik ders veya klinik pratik

uygulama sınavına giremez. Ayrıca bir ders kurulundaki herhangi bir anabilim/bilim dalı uy-

gulamasının %20’sinden fazlasına katılamayan öğrenci ders kurulundaki o anabilim/bilim da-

lının teorik sınavına, bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin %30’dan fazlasına girmeyen

öğrenci ise yılsonu sınavına giremez ve devamsızlıktan sınıfta kalır. Öğrenci, o dönemi veya

klinik pratik uygulamayı tekrarlamak zorundadır. Devamsızlık saatleri hesaplanırken ortaya

çıkabilecek ondalık sayılar (sayı değerine bakılmaksızın) bir üst tam sayıya yuvarlatılır.

(3) Devam durumları yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlıklar her ders kurulu

ve tüm yıl için değerlendirilir.

(4) Öğrencinin herhangi bir nedenle Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen devam-

sızlık süresi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinin he-

sabında dikkate alınır.

(5) I, II ve III’üncü dönemlerde, eğitim-öğretimine tüm kurullarda devam edip yılsonu

sınavı veya bütünleme sınavları sonucu dönem tekrarına kalan öğrenciler açısından, tekrar ede-

cekleri dönem için pratik ve teorik derslere devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci bahse

konu döneme ilişkin belirlenen sınav takvimine uymak zorundadır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Mazeretler; öğrencinin sağlık sorunu, tutukluluğu, birinci derece ak-

rabasının vefatı, doğal afet ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haklı ve geçerli

nedenlerdir.

(2) Öğrencilerin, belgelendirmeleri şartıyla mazeretlerinin kabulüne veya reddine Fa-

külte Yönetim Kurulunca veya Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilir.

(3) Öğrencinin sağlık sorununa bağlı olarak sınavları ile ilgili mazeretli sayılabilmesi

için hastalığını sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunca raporu kabul

edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde devamsız sayılır; derslere girse bile bu durum

devamlılıktan sayılmaz ve sınavlara giremez. Dersin devam koşulunu sağlayan öğrencinin ra-

porlu bulunduğu sürede giremediği sınavlar varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak

toplam devamsızlık süresi kurul veya klinik pratik uygulama teorik derslerinin %30’unu, pratik

derslerin %20’sini geçerse öğrenci devamsız sayılır ve sınavlara giremez. Klinik pratik uygu-

lamalarda ise klinik pratik uygulamanın tekrarı gerekir.

(4) Milli takım karşılaşmalarında milli takımlarda, yıllık üniversitelerarası spor karşı-

laşmalarında ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda

olmaları nedeniyle kendilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrencilerin ma-

zeretli izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu ders-

lerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak toplam devamsızlık süresi kurul veya klinik pratik uy-

gulama teorik derslerinin %30’unu, pratik derslerin %20’sini geçerse öğrenci devamsız sayılır

ve sınavlara giremez. Öğrenci IV, V ve VI’ncı dönemlerde ise devam etmediği süreyi anabilim

dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı

takdirde klinik pratik uygulamayı tekrarlar. 
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(5) Mazeretlere ilişkin başvuruların, belgeleriyle birlikte mazeretin bitim tarihinden iti-

baren en geç 5 işgünü içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Daha sonra yapılan müracaatlar,

geç sunulan raporlar ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konul-

maz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul

veya reddedebilir.

İzinler 

MADDE 15 – (1) İzinler, öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçici bir süre

için kayıtlı oldukları döneme ait eğitimlerine ara vermeleridir. İlgili mevzuat hükümleriyle be-

lirlenen süreler dışında, öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıla kadar izin

verilebilir. İzin için başvurunun, öngörülmeyen ve zorunlu haller dışında, akademik yıl başla-

madan önce yapılması gerekir. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından kabul edilebilecek diğer haller dı-

şında öğrencinin her türlü izin isteğinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca

karar verilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş 

MADDE 16 – (1) Başka bir üniversitenin tıp fakültesinden yatay geçişler; Fakültede

kontenjan bulunması halinde bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Yö-

netim Kurulunca yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlarla ilgili esaslar 

MADDE 17 – (1) Fakülte öğrencilerine yönelik olarak eğitim-öğretim amaç ve hedef-

lerine ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için sınav, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kul-

lanılır.

(2) I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulu sınavları ve yılsonu ve bütünleme sınavları

pratik ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Mazeret sınavları ve her tür pratik sınavlar ise sözlü,

yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

(3) Öğretim üyesi ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler

sırasında bazı öğrencileri veya tüm sınıfı pratik sınavına alabilir. Öğrencinin bu pratik sınavdan

almış olduğu not, o öğrencinin ilgili kurul veya klinik pratik uygulama için pratik notu olarak

kabul edilir.

(4) Yılsonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.

(5) Teorik yazılı sınavlar; açık uçlu sorulu (klasik sınav), klasik teorik veya çoktan seç-

meli test ve benzeri şekillerde yapılabilir. Pratik sınavlar ise sözlü, yapılandırılmış sözlü, teorik

yazılı veya hem sözlü hem de teorik yazılı olarak yapılabilir.

(6) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirmesi; 100 tam puan üzerinden

yapılır. 

(7) I, II ve III’üncü dönemlerde yapılan kurul sınavlarında alınan ondalık puanlar tam

sayıya yuvarlatılmaz. Kurul notu ondalık sayıyı da içerecek şekilde kabul edilir. Yılsonunda

tüm kurullardan alınan puanlar (ondalık yüzdeleri ile birlikte) toplanarak kurul sayısına bölünür
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ve yılsonu kurul ortalaması bulunur. Yılsonu kurul ortalaması tam sayıya yuvarlatılmaz, aynen

kabul edilir. Kurul sınavları dışındaki tüm sınavlarda ve IV ve V’inci dönemlerin sınavlarında,

sınav notu hesaplanırken ortaya çıkabilecek ondalık puanlar tam sayıya yuvarlatılarak hesap-

lanır. Ondalıklı sayı 0.50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0.50’den küçük ise bir alt

tam sayıya yuvarlatılır. 

Ders kurulu sonu sınavları 

MADDE 18 – (1) Her ders kurulundan sonra pratik ve/veya teorik sınavlardan oluşan

bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalından

teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre dönem koordinatörlüğü tarafından belirlenen sayıda soru

sorulur. 

(2) Her ders kurulunun içindeki dersler ya da birleştirilmiş derslerin teorik ve pratik

değerlendirmesinde %50 barajı uygulanır.

(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam

ham puandan, her ders ya da birleştirilmiş dersler için %50’nin altında olan puanlar çıkarılarak

hesaplanır. Öğrencinin sınava girmiş olması koşuluyla ders kurulu teorik sınavı notu sıfır (0)’dan

düşük olamaz.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o ana-

bilim/bilim dalının teorik sorularını cevaplayamaz. Ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı

notu, sıfır (0) puan alınmış olarak kabul edilir ve o anabilim/bilim dalı teorik notunun %50’si

oranında ders kurulu toplam notundan düşülür.

(5) Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına maze-

retsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır (0) puan alır. 

(6) Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili anabilim/bilim dalınca kabul edilen öğren-

ciye pratik telafisi açılır.

(7) Ders kurulu teorik sınavı ile pratik sınavı aynı oturumda yapılabilir. Bu sınavların

süresi anabilim dalları tarafından belirlenir ve bu anabilim dallarından öğretim elemanları sınav

görevlisi olarak sınav salonunda hazır bulunur.

Mazeret sınavı 

MADDE 19 – (1) Ders kurullarına ve klinik pratik uygulamalara devam etmiş olup Fa-

külte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen

öğrenciler için mazeret sınavı açılır ve ilgili öğrenciler bu sınava girer.

(2) Yılsonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz.

(3) Ders kurullarının mazeret sınavları yılsonu sınavından önce yapılır ve bu sınavların

değerlendirilmesinde 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Yılsonu sınavı ve başarı notu

MADDE 20 – (1) Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam ile ilgili bütün

koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(2) Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurulu sınavının bitiminden son-

ra tüm ders kurullarını kapsayacak yılsonu sınavına alınırlar. Bu sınavın yapılmasında ve yıl-

sonu sınav notunun hesaplanmasında 18 inci madde hükümleri uygulanır.
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(3) I, II ve III’üncü dönemlerde yılsonu ve bütünleme sınavları soru dağılımı; teorik,

pratik (tıbbi beceri) ve PDÖ ders saati ağırlıklarına göre dönem koordinatörlüğü tarafından he-

saplanır. Bu sınavlardan alınan notların toplanmasıyla yılsonu başarı notu elde edilir.

(4) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler; devam ko-

şulunu yerine getirmek, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere)

girmek ve her bir ders kurulu sonu notu en az 50 olmak koşuluyla yazılı olarak başvurmaları

halinde yılsonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. İlgili eğitim-öğretim dönemin-

deki ders kurulları notları toplanarak ortalamaları alınır ve bu not başarı notu olarak öğrencilerin

dosyalarına işlenir. 

(5) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler başarı notla-

rını yükseltmek amacıyla yılsonu ve bütünleme sınavına girebilirler. Bu öğrencilerin başarı

notları girdikleri yılsonu veya bütünleme sınavından aldıkları not esas alınarak yeniden hesap-

lanır.

(6) Yılsonu sınavına giren, dördüncü fıkra hükmünden faydalanamayan öğrenciler için

başarı notu 60 puan ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için yılsonu sınavlarında en az

50 puan almak gerekir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile yılsonu sınav notunun

%40’ının toplamları yılsonu başarı notunu oluşturur.

Bütünleme sınavı ve başarı notu 

MADDE 21 – (1) Yılsonu başarı notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl sonu bü-

tünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı başarı notunun hesaplanması, 18 inci ve 20 nci

madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Bütünleme sınavı başarı notu 60 puanın altında olan öğrenciler o yılı tekrar ederler.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar 

MADDE 22 – (1) Sınav sonuçları, ilan edilmek üzere ilk üç dönem için dönem koor-

dinatörü; IV ve V’inci dönemler için ise anabilim dalı başkanı tarafından sınavı izleyen en geç

3 işgünü içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Sınavla ilgili ihtilaf söz konusu ise bu süreler aynı

oranda uzatılır.

(2) Sınav sonuçları Dekanın onayı ile sınav tarihinden itibaren en geç 7 işgünü içeri-

sinde ilan edilir. Sınavla ilgili ihtilaf söz konusu ise bu süreler aynı oranda uzatılır.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok 5 işgünü içerisinde, sınav ev-

rakının maddi hata yönünden incelenmesini Dekanlığa yapacakları yazılı başvuru ile isteyebi-

lirler.

(4) Sınav kâğıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata dışında de-

ğişiklik yapılamaz. Maddi hataya ilişkin düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ya-

pılır.

(5) Sınav sonuçlarına itirazların yapılan başvurudan itibaren 15 işgünü içerisinde ilgili

dönem koordinatörü veya klinik pratik uygulama sorumlusu tarafından sonuçlandırılması ve

aynı süre içerisinde ilan edilmesi gerekir. İhtilaflı durumlarda Ölçme ve Değerlendirme Ko-

misyonu ve/veya başka yükseköğretim kurumlarından görüş alınabilir. Bu durumda belirtilen

süreler göz önüne alınmaz ve ilgili kurul veya kurumlardan cevap geldiği tarihten itibaren 15

işgünü içerisinde itirazlar sonuçlandırılır.
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(6) Bu Yönetmelikte belirtilen itiraz süreleri dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye

alınmaz.

Ortak zorunlu dersler 

MADDE 23 – (1) Fakültede, Üniversite yetkili birimlerince belirlenen süre içinde Atatürk

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ortak zorunlu ders olarak verilir.

(2) Ortak zorunlu dersler ve bu derslerin sınavları Üniversite tarafından belirlenen şe-

kilde ve zamanda yapılır. Bu derslere ilişkin başarı notu 60 puan ve üzeridir. Ancak öğrenciler

III’üncü dönemin sonuna kadar ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı ola-

madıkları takdirde IV’üncü döneme geçemezler. Zorunlu olmayan seçmeli dersler kredisiz ola-

rak isteyen öğrenciler tarafından alınabilir. 

Kredi 

MADDE 24 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendiril-

mesi, kredi üzerinden yapılır. Kredi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre öğrencinin

kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden kazanımları ile belirlenmiş

teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetleri kapsayan ça-

lışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-öğretim yılı için asgari

kredi 60’tır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi toplamı 360 kredidir.

Not değerlendirme 

MADDE 25 – (1) Öğrenciye verilecek ders notlarına ilişkin tablo ve açıklamalar aşa-

ğıda belirtilmiştir: 

a)

Harfler Notlar Derecesi

A 85-100 Pekiyi

B 70-84 İyi

C 60-69 Orta

F 0-60 Geçmez

E Eksik

T Geçmez

Z Devamsız

b) F (Geçmez) notu: Yılsonu genel sınavına girme hakkı almış olduğu halde, herhangi

bir nedenle sınava girmeyen, yılsonu genel sınavında 60’tan az not alan veya başarı notu 60’ın

altında kalan bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir. 

c) E (Eksik) notu: Ödev veya çalışması eksik demektir. Öğrenimin ağırlığı ders dışı ça-

lışma veya uygulamaya dayalı olan dersler için verilir. Öğrenci bütünleme sınavından bir hafta

öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamayan öğrenciye (T) notu

verilir. Verilen sürede eksiğini tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar.

ç) T (Geçmez) notu: Girdiği bütünleme sınavında başarı sağlamayan ve dersi tekrar et-

mesi gereken öğrenciye verilir. 

d) Z (Devamsız) notu: Devamsızlık nedeni ile yılsonu genel sınavına giremeyecek ve

dersi tekrar edecek öğrenciye verilir.
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(2) Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler, mazeretlerine bakılmaksızın başarısız sa-

yılırlar. 

Ağırlıklı ortalama ve mezuniyet derecesi 

MADDE 26 – (1) Mezuniyet başarı derecesi, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün

derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bü-

tün dersler veya ayrı ders niteliğindeki uygulamaların her birinden elde edilen ders başarı notu

ile kredi saati sayısının çarpılmasından elde edilecek sayılar toplamının, kredi saatleri sayıları

toplamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, öğ-

retiminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirlenir. Mezunlar arası derecelendirmede

puan eşitliği halinde doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IV, V ve VI’ncı Dönemlere ve Diplomalara İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemler

MADDE 27 – (1) IV ve V’inci dönemlerde her bir klinik pratik uygulama, bir ders ola-

rak kabul edilir. Her bir klinik pratik uygulamada; klinik pratik uygulama süresinin işgünü ola-

rak %20’sinden fazlasına devamsızlık yapan öğrenci klinik pratik uygulama sonu sınavına alın-

maz ve klinik pratik uygulamayı tekrarlar. IV ve V’inci dönem öğrencileri, bu dönemler dahi-

lindeki eğitimlerinin bir bölümünü Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci değişim prog-

ramları kapsamında yurt içi ve yurt dışı tıp fakülteleri ve eğitim kuruluşlarında yapabilirler.

Fakülte dışındaki eğitim süresi toplam eğitim süresinin 1/3’ünü aşamaz.

(2) Klinik pratik uygulama döneminde öğrencilerin klinik pratik uygulama değerlen-

dirmesi, klinik pratik uygulama sorumlusu tarafından öğrencilerin, klinik pratik uygulamaya

devamı, hastalara ilgisi, ders, toplantı ve seminerlere katkısı, hasta ve yakınları ile ilişkisi göz

önüne alınarak yapılır.

(3) Klinik pratik uygulama sonu sınavına girebileceği değerlendirilen öğrenciye klinik

pratik uygulama sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır

(0) puan alır. Klinik pratik uygulama sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı

notu 60 puan ve üzeridir. Klinik pratik uygulamasını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde

eden öğrenci başarısız olduğu takdirde bu klinik pratik uygulamalarla ilgili tekrar sınav hakkını

herhangi bir klinik pratik uygulama sonu sınavında; en geç bir hafta önce Dekanlığa başvurmak

koşuluyla kullanabilir. 

(4) Klinik pratik uygulama sınavında başarılı olamayan ve ara bütünleme sınavına gir-

meyen öğrenci, eğitim programındaki diğer klinik pratik uygulamalarına devam eder ve yıl so-

nu bütünleme sınav tarihlerinde başarısız olduğu klinik pratik uygulama/uygulamaların bütün-

leme sınavına/sınavlarına girer. Yıl sonu bütünleme sınavı, son klinik pratik uygulama sına-

vından en az yedi gün sonra yapılabilir.

(5) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci tüm klinik pratik uygulamalarını aldık-

tan sonra başarısız olduğu klinik pratik uygulamayı tekrar eder. Tekrarda da başarısız olan öğ-

renci azami eğitim süresi içinde bu klinik pratik uygulamayla ilgili her sınava girebilir.
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(6) IV ve V’inci dönemlerde aldığı son klinik pratik uygulamasında tekrarda da başarısız

olan öğrenciye, öğrencinin Dekanlığa yazılı talebini takip eden 15 gün içerisinde en fazla bir

sınav hakkı verilir. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrenci, ilgili klinik

pratik uygulamaya ait klinik pratik uygulama sonu sınavlarına girer.

(7) Klinik pratik uygulamaya devam eden, ancak sınava katılamayan ve Fakülte Yöne-

tim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciye ek bir sınav hakkı verilir. Öğrenci bu ek sınava,

uygun olan diğer sınav tarihlerinde veya bütünleme sınav tarihinde girebilir. Eğer klinik pratik

uygulama takvimi bu sınav tarihlerine uymuyorsa öğrenci için ayrı sınav yapılır. Mazeret sı-

navında başarısız olan öğrenciye bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(8) Bulunduğu sınıfa ait tüm klinik pratik uygulamalarını başarı ile tamamlamış olan

öğrenci, bir üst döneme açılacak ilk klinik pratik uygulamadan başlayabilir.

VI’ncı döneme ilişkin esaslar 

MADDE 28 – (1) VI’ncı dönem (internlik dönemi) eğitim programının amacı, öğren-

cinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak,

hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını bu mes-

leği yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir.

(2) İnternlik dönemi on iki ay sürelidir ve belirlenen dilimler şeklinde devam eder. Bir

dilimden yeterlik belgesi alamayan öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tek-

rarlar.

(3) Öğrenciler, eğitim gördükleri tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her

türlü sağlık hizmetlerini yapmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, se-

miner ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak ve bunları denetim altında bizzat yapmak zo-

rundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her dilimde haftada en az bir nöbet tutarlar.

Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu aktivi-

teleri eksiksiz yerine getirebilmesi için kendisine olanaklar dâhilinde gerekli koşullar sağlanır.

(4) İnternliğin gerek görülen dilimleri, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile yurt için-

de/yurt dışında tıp fakülteleri veya eğitim kuruluşlarında yapılabilir. Fakülte dışındaki eğitim

süresi internlik dönemi eğitiminin toplam süresinin 1/4’ünü (üç ayı) geçemez. İnternlik dönemi

eğitiminin, tanınan süreyi aşmamak koşuluyla, bir ya da birden fazla dilimini diğer bir tıp fa-

kültesinde yapmak isteyen öğrencilerin isteği, eğitimin başlamasından iki ay önce dilekçe ile

Dekanlığa başvurması, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve öğrencinin eğitim görmek istediği

tıp fakültesinin veya eğitim kuruluşlarının kabulü ile gerçekleştirilir.

(5) Yurt içindeki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri intern dönemi öğrencileri,

fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir ya da bir-

kaçını Fakültede yapabilirler. Fakültede internlik dönemi eğitimi görmek isteyen ilgili tıp fa-

kültesi öğrencisinin, internlik eğitimi başlamadan bir ay önce fakültesinden alacağı resmi yazı

ve dilekçesi ile Dekanlığa başvurması gerekir.

(6) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarındaki süreler ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre belirlenir.
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(7) İnternlik dönemi eğitim programı ilgili anabilim dalı kurulunun görüşleri alındıktan

sonra dönem koordinatörlüğünce hazırlanır ve Fakülte Kurulunda görüşülüp onaylandıktan

sonra Dekan başkanlığında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile yürütülür. Bu eğitimin di-

limlerindeki uygulamalardan anabilim/bilim dalları başkanları sorumludur. Bölüm başkanları

uygulamayı sürekli denetler. Anabilim/bilim dalları başkanları klinik pratik uygulama sonu bil-

gisini ölçmek amacıyla klinik pratik uygulama sonunda sınav uygulayabilir.

(8) Her öğrenciye bu dönemde, internlikteki tüm çalışmalarının kaydedileceği bir uy-

gulama karnesi verilir. Öğrencinin klinik ve pratik çalışmalarını gösteren bu karne, öğrencinin

eğitiminden sorumlu olan öğretim elemanlarınca doldurulur, anabilim/bilim dalı başkanlarınca

onaylanır. Uygulama karnesinde, internin tek tek bütün öğrenim hedeflerinde yeterlik kazanıp

kazanmadığı ve genel sonuç olarak anabilim dalındaki eğitiminde başarılı olup olmadığı be-

lirtilir. İntern programının sonunda bu karnelerle birlikte ilgili anabilim/bilim dalı sorumlula-

rınca düzenlenen yeterlik belgesi anabilim dalı başkanı tarafından onaylandıktan sonra 5 (beş)

işgünü içinde Dekanlığa teslim edilir.

(9) İnternlik süresinin bir kısmını başka bir tıp fakültesi veya eğitim kuruluşlarında ya-

pan öğrencinin uygulama karnesi eğitim aldığı kurum yetkilisi tarafından doldurulur ve eği-

timden sorumlu dekan yardımcısı tarafından onaylanır.

(10) İntern öğrenci eğitim programı boyunca ilgili anabilim dalı başkanı veya görev-

lendireceği bir öğretim üyesi nezaretinde en az bir genel seminer anlatır ve bu açıdan Yeterli/Ye-

tersiz olarak değerlendirilir. Yetersiz olduğu takdirde seminer tekrar edilir.

İnternlik dönemi eğitimi 

MADDE 29 – (1) İnternlik döneminde eğitim;

a) Acil Tıp diliminde iki ay,

b) Genel Cerrahi diliminde bir ay,

c) Kadın Hastalıkları ve Doğum diliminde iki ay,

ç) İç Hastalıkları diliminde bir ay,

d) Kardiyoloji diliminde iki hafta,

e) Göğüs Hastalıkları diliminde iki hafta,

f) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları diliminde iki ay,

g) Halk Sağlığı diliminde bir ay,

ğ) Aile Hekimliği diliminde bir ay,

h) Psikiyatri diliminde bir ay,

olarak uygulanır.

(2) Aile hekimliği diliminde öğrenciler aile hekimliği birimlerinde eğitim görürler. Halk

sağlığı diliminde ise toplum sağlığı merkezi, ana-çocuk sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri

ve benzeri temel sağlık hizmetleri sunan diğer kurumlarda eğitimlerini sürdürürler.

(3) İnternlik döneminde program çalışmalarına devam zorunludur. Anabilim/bilim dal-

ları başkanları devamı takiple yükümlü olup devamsızlık ya da benzeri nedenlerle yeterli ol-

mayanlar yetersiz kabul edilir ve klinik pratik uygulama tekrarı internlik süresi sonunda yap-

tırılır.
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(4) İnternlik dönemi öğrencileri her çalıştıkları dilimde yapmış oldukları çalışmaları,

uyguladıkları girişimleri ve izledikleri hastaların analizlerini kapsayan çalışma raporunu ana-

bilim/bilim dalı başkanlığına son hafta içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı belgesinin de-

ğerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır.

İnternlik dönemi başarı değerlendirmesi 

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin anabilim/bilim dallarında başarılı sayılmaları için ana-

bilim dalı kurullarınca tespit edilip Dekanlıkça onaylanmış tüm koşulları yerine getirmiş ol-

maları gerekir. Bu koşullara uyulup uyulmadığı anabilim dalı başkanlarınca kontrol edilir.

(2) On iki aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir süreyi zamanında tamamlamak, ilgili

klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu hallerden eksik kalan çalışmaları ta-

mamlamak, görev yaptığı birimdeki uygulamalara gözetim altında bizzat katılmış olmak ve

her dilimin süresi sonunda anabilim/bilim dalı başkanının onayladığı dilimin başarı ile tamam-

landığını bildiren yeterlik belgesini almak şarttır. Başarısız olunan dilimlerin, bu dilimlerin

normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar edilmesi gerekir. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz

devam etmeyenler o dilimi tam süreyle tekrarlar.

Diplomalar 

MADDE 31 – (1) Tıp doktorluğu öğretim düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün

derslerinden başarılı olmakla beraber bu programın bütününü tamamlayamayan öğrencilere;

temel tıp bilimlerinde ön lisans diploması, internlik dönemi de dâhil tüm dönemleri başarı ile

tamamlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine, kayıtlı olduğu bölüme ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta

adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 3/7/2013 tarihli ve

28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğre-

tim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 27/10/2013 tarihli ve 28804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans

ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma

programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını,
ç) Enstitü: MEF Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
d) Enstitü Anabilim Dalı: MEF Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim dallarını,
e) Enstitü Kurulu: MEF Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
g) GMAT: General Management Admission Test Sınavını,
ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
ı) Mütevelli Heyeti: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Öğrenci işleri: MEF Üniversitesi Öğrenci İşlerini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: MEF Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Açılacak Dersler ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Açılacak yeni lisansüstü programlar, Senatonun önerisi üzerine Mü-

tevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(2) Bir lisansüstü programdan mezun olmak için aranan ders, laboratuvar, uygulama,

proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir.
(3) Tezli lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araş-

tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir seminer dersinin verilmesi zo-
runludur.

(4) Lisansüstü programlardaki derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesinde 20/4/2016
tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinin 34 üncü maddesi hükümleri göz önünde bulundurulur.
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Lisansüstü programlarda açılacak dersler
MADDE 5 – (1) Bir lisansüstü programda açılacak dersler ve dersleri verecek öğretim

üyeleri ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerileri üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla belirlenir.

Öğrenim dili
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda öğrenim dili İngilizce veya Türkçe’dir.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğ-
retim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla almaları gereken dersler belirtilerek
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silme işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen
kurallar uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile sü-
resi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına
veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri bir sınavdan Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere puana sahip olmaları gerekir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav puanı aran-
mayabilir, ALES puanı istenildiği durumlarda taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Enstitü Kurulu kararı ile yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci
kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak değerlendirmeye, lisans not ortalaması, yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES sınav şartı aranmaz. Yabancı uy-
ruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ilgili Enstitü Kurulu-
nun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
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(4) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim
Kurumunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların Yükseköğretim
Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.

(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kararı ve Senato onayı ile belirlenen puanı almış ol-
maları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programla-
rından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olacaklardır.

(6) Başvurular, ilan edilen süreler içinde, gerekli belgeler ile birlikte ilgili enstitülere
yapılır. Programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin
Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt
tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının baş-
langıç tarihinde geçerli olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en
az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez
için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin mezuniyet yükümlülüğüne sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğre-
nimi sırasında alınmamış olması kaydıyla akademik danışmanı onayı ile lisans dersi olabilir.

(4) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerden en
fazla ikisi mezuniyet yükümlülüğüne sayılır.

Süre
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) Öğrenciler yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirdik-
leri takdirde belirlenen süreden önce ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı

her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın 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 onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Üniversiteden ayrılan veya fakülte veya bölüm değiştiren öğretim üyelerinin tez da-
nışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam ede-
bilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Senato

tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını danışmanın onayı ile tamamlayan öğrenci, intihal raporu olumlu
sonuçlanmış tezinin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin ya-
zım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Ana-
bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir. Enstitü, tezi, intihal raporu ile bir-
likte ilgili jüri üyelerine gönderir.

(5) 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 elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve
sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez sınav tarihinden itibaren en geç

üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur; bu süre içerisinde
akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme döneminde öğrenci kaydını yenilemek zorun-
dadır. İkinci kez tez savunma sınavına giren öğrencinin tezi hakkında jüri kabul veya ret kararı
verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren
yönetim kurul kararını öğrenci işlerine iletir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili Enstitü
Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşulla-
rını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin
talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğ-
renciye bir dönem ek süre verilir.

2 Aralık 2019 – Sayı : 30966                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(10) Birinci veya ikinci savunma sonunda tezi başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen
veya tezsiz yüksek lisans diploması alamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki

koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kre-

disini başarıyla tamamlamak.
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip

olmak.
c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı diploma programında kayıt yenileme

işlemini yapmış olmak.
ç) Tez sınavında başarılı olmak.
d) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje,

ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını

ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim
etmek. (Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir.)

(2) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenciler, ilgili Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla mezun olur ve yüksek lisans diploması alırlar.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(4) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. An-
cak, dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden
en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. Değişim programları bu kap-
samın dışındadır.
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Süre
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili Enstitü Anabilim Dalı Baş-

kanlığı, 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 görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Değişiklikler yine
aynı usulle yapılır.

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki

koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve

toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje,

ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip

olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi raporunun akademik danışman tarafından onaylanmış hali, akademik

takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar Anabilim Dalı Başkanı onayıyla
ilgili Enstitüye teslim edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, 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 kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir
eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Senato tarafından yayın, proje, ödül gibi ek mezuniyet koşulları belirlenebilir.
(4) Doktora programlarında 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.
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(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

Başvuru ve kabul
MADDE 20 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) 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 ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite sena-
toları tarafından karar verilir.

(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış
olmaları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan program-
larından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

(6) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim
Kurulunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında Yükseköğretim Kurulun-
dan kendileri tarafından alınan Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları
gerekir.

(7) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili Enstitülere
yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğren-
cinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen
kayıt tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının
başlangıç tarihinde geçerli olur.
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Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senatonun
belirlediği en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kendi

üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirle-
yeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
atanması zorunludur.

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

(3) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış olduk-
ları tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar de-
vam edebilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-
nışman öğretim üyelerinin, Enstitü Anabilim Dalı Başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile yapılır.

(5) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez
danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar ders seçimlerini Enstitü
Anabilim Dalı Başkanı veya program koordinatörü/başkanı onaylar.

Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (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 bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda il-
gili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın yeterlik jürisinde
yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Anabilim
Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararına göre işlem yapılır. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkan-
lığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü bu tu-
tanağa göre sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama/aşamalardan bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencinin bir sonraki yarıyılda yapılacak olan sınava
girebilmesi için ilgili yarıyılda kayıt yenilemiş olması şarttır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile ders yüküne karşılık gelen toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek
şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla be-
lirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Öğrencinin talep etmesi halinde, lisans derecesi ile doktora programına kabul edil-
miş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, Enstitü Yönetim

Kurulunun ilgili karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitüdeki ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından
olan üye Üniversitedeki farklı bir anabilim dalından olabileceği gibi diğer yükseköğretim ku-
rumlarının aynı veya farklı bir anabilim dalından da olabilir. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik aynı usulle
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, Enstitü Yö-

netim Kurulunun ilgili karar tarihinden itibaren 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.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul

edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(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. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi tutanağının
sunulmuş olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere ta-
lepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması 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 Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim 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.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim
MADDE 28 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi olan iki

dönemden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına
göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Güz ve bahar dönemlerinin dışında yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden
sınav süresi olmak üzere en çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan
bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz oku-
lunda ders alıp almamak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulu, lisansüstü eğitimi için öngö-
rülen normal öğrenim süresinin dışında olup yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğ-
renim süresine dâhil değildir.

(3) Bazı lisansüstü programlarda dersler güz ve bahar dönemlerinde yedi haftalık ders
süresi olan iki modül halinde verilebilir. Modül sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(4) Kayıt, ders, dönem sonu sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato
tarafından onaylanan akademik takvim ile belirlenir.

Öğrenim dili ve İngilizce yeterlik
MADDE 29 – (1) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların

MEF Üniversitesi tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya
uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kararı ve Senato onayıyla belir-
lenen puanı almış olmaları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngi-
lizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

Üniversiteye kayıt
MADDE 30 – (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki veril-

miş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen
belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar. Üniversiteye
kayıtlar, öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  2 Aralık 2019 – Sayı : 30966



(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını
kaybederler.

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

(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul
edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir
yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak
işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişilere, verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem
başlatılır.

(5) Askerlik belgeleri ve işlemleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu-
nun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt yenileme
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında

olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar.
(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, aka-

demik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını ye-
nileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belir-
lenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra
kayıt yenileme yapılamaz.

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız
öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara ka-
tılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik hakla-
rından yararlanamazlar.

(4) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim sü-
resine dâhildir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 32 – (1) Derslerin AKTS değerleri, programın yer aldığı diploma düzeyi ve

alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen öğrenim kazanımları
ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Enstitü Kurulu Kararı ve Senato onayı ile
belirlenir.

(2) İlgili programı tamamlayan 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 Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen ilkeler çerçevesinde
derslerin AKTS değerleri hesaplanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programların müfredatlarında yer alan dersler zorunlu ve

seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın
mezuniyet yükümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin
ilgi alanları doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği ders-
lerdir. Her programın zorunlu ve seçmeli dersleri, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato
onayıyla belirlenir.

(2) Öğrenciler, kayıt yaptırma ve yenileme aşamalarında, aldıkları zorunlu ve seçimlik
derslerden oluşan bireysel ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar.
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(3) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek
öğretim elemanları ilgili Anabilim Dalı Başkanı/program koordinatörü önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi
yükü 48 AKTS’dir.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları
MADDE 34 – (1) Bir dersin ön koşulu, o dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış

olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az C veya S geçer
notları ile tamamlanmış dersler ya da başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi
yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanması halinde o dersten alınan en
son not geçerlidir.

(2) Bir dersin yan koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun gö-
rülen derstir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az C veya S notu alarak tamamlayan
öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(3) Derslerin ön ve yan koşullarının belirlenmesi ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato
onayıyla; değişiklikleri de yine aynı usulle yapılır.

(4) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(5) Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci ola-

rak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ve Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim
kurumlarından ders almak isteyen öğrencilere de aynı esaslar uygulanır.

Devam zorunluluğu
MADDE 35 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Dönemin
başında öğretim elemanı tarafından kayıtlı olan öğrencilere devam durumlarının ders başarı
değerlendirmesine etkisi ders formu ile paylaşılır.

Derslerden muafiyet
MADDE 36 – (1) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına yeni kayıt yaptıran

öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları dersleri, lisans-
üstü diploma programındaki yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilir-
ler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte ilgili
Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(2) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu ders-
lerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak
olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki
hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından de-
ğerlendirilerek karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler
kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin
öğrenim dili ile bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili
aynı olmak zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülü-
ğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birinden az
olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede
tamamlanması gerekir.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin daha önce özel öğrenci olarak aldığı
ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eği-
timinde verilen derslerin %50’sini geçemez.
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Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 37 – (1) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler özel öğrenci veya

değişim öğrencisi statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans de-
recesi ile kayıt olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar
ise en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında dönem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli ders-
lerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.

(2) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin özel öğrenci veya değişim öğrencisi sta-
tüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinden hangi
derslerin yerine sayılacağını ve bunların kredi ve not uyarlamalarını değerlendirerek karara
bağlar. Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında öğrencinin diploma prog-
ramında sayılacak dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak Üniversiteye program üc-
retlerinin tamamını öderler.

(4) Özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin
öğrenim süresine dâhildir.

Ders kayıtları
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, derslere ka-

yıt yaptırmakla yükümlüdürler.
(2) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam

edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.
(3) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan ders-

lere kayıt olabilmesi için, ilgili derslerin öğretim elemanları ve Anabilim Dalı Başkanı/program
koordinatörü onayı gerekir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak, bu

Yönetmelikte belirtilen kurallara göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğ-
rencilerin, bu süre sona erdikten sonraki ekleme-bırakma ve dersten çekilme talepleri, ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu

dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı
ders veya enstitü tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine
getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz ve bu dersler
genel not ortalamasında kullanılarak not belgesinde (transkript) gösterilir.

(3) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde
daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda sadece son alınan not
genel not ortalamasına katılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 41 – (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya

stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl
sonunda bir final sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin
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ve final sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından
belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik tak-
vime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere
duyurulması gerekir.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından ba-
şarısız sayılırlar. Öğrencilere katılamadıkları çalışma ve sınavlar için Üniversite tarafından be-
lirlenen MEF Üniversitesi Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarına uy-
gun olarak telafi hakkı tanınabilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kulla-
namayan öğrencilere, ikinci bir telafi hakkı verilmez.

(3) 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. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Notlar ve işaretler

MADDE 42 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim elemanı tara-
fından bir harf notu takdir edilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesap-
larında kullanılmak üzere 0.0 ile 4.0 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır. En düşük ge-
çer not C olup F notu dersten başarısız olduğunu belirtir. Harf notları, varsa katsayıları ve kul-
lanıldıkları durumlar aşağıdaki gibidir:

Not Katsayı
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
F 0,00
FX 0,00
FZ 0,00
W Çekilme
I Eksik
S Yeterli
U Yetersiz
P Devam
EX Muaf
NI Katılmayan
(2) İşaretler şunlardır:
a) FZ: Final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilere final sınavları öncesinde

akademik takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verilir.
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b) FX: Final sınavına girme hakkı olduğu halde geçerli mazereti olmaksızın final sına-

vına gelmeyen öğrencilere ve bütünleme sınavı başvurusu olduğu halde bu sınava gelmeyen

öğrencilere verilir.

c) W: Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde

yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış

olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesap-

lanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

ç) I: Final sınavı bulunmayan bir derste, harf notu takdir edilebilmesi için gereken ça-

lışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanı-

mak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse,

harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç on dört gün içinde veya bir sonraki yarıyılın

ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elema-

nının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana

kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı

tarafından bir harf notu takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I’dan farklı bir harf notu verilmemiş

öğrencilere FX notu işlenir.

d) S: Belirtilmiş derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesap-

larına katılmaz.

e) U: Belirtilmiş derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına

katılmaz.

f) P: Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki ya-

rıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

g) EX: Öğrencinin önceden başarılı olduğu bir ders, öğrencinin transkriptine işlenirken,

programındaki mezuniyet koşulu dersten muaf tutulmasını işaret eder. Bu not, ortalama hesap-

larına katılmaz.

ğ) NI: öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya

not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin

ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin uygulaması

Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Not ortalamaları

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin AKTS değeri ile öğ-

renciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğ-

rencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin AKTS değerleri

toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü

dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan

en son not, önceki notlar yerine genel not ortalamasına dâhil edilir.

(3) Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesap-

lanır; ilgili notta virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya

daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.
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Notlara itiraz ve maddi hata

MADDE 44 – (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav

ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en

geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları Enstitüye bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kâğıtla-

rının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İlgili Enstitü, sınav kâğıdının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini, dersin

öğretim elemanından isteyebilir veya gerek gördüğü takdirde bu amaçla, biri dersin öğretim

elemanı olmak üzere ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir.

Bu durumda, inceleme itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırılır.

Değerlendirme ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla sonuca bağlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenci kabulü

MADDE 45 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel öğrencilik başvurusu ilgili Enstitüye yapılır. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-

dan en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde karara bağlanır.

Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim üc-

retini ödeyerek en geç ders ekleme-bırakma dönemi içinde kabul edildiği program için Üni-

versiteye kaydını tamamlar ve yine aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu sta-

tüdeki öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallarına

uymakla yükümlüdürler. Özel öğrenci olarak ders alanlara diploma veya derece verilmez; an-

cak, talep etmeleri durumunda kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge veri-

lir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Yaz okulu bu süreye dâhil edilmez.

(4) Özel öğrencilerin daha sonra Üniversitede lisansüstü programa kabul edilmesi du-

rumunda, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 46 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrenci kabulü,

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları

için belirtilen süreler içinde Enstitü Müdürlüklerine yapılır. Kabul için adayın, başvurduğu

programa yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Üniversite içindeki

geçişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri

geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanı-

labilir.
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(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslerden
hangilerinin yeni programına sayılacağı, sayılan derslerin kredi ve not dönüşümleri ile öğren-
cinin öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla be-
lirlenir. Üniversite içinde yatay geçiş yapan öğrencinin yeni programına sayılan dersleri, kredi
ve notlarıyla birlikte aynen geçerli olur.

(4) Doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisini
ve tezini bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğren-
cinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan
öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet
yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte
birini Üniversitede tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programlar arası geçişler
MADDE 47 – (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz

yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik tak-
vimde ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.

(2) Anabilim dalı içindeki geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, kayıtlı
olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, halen Üniversitenin kayıtlı öğ-
rencisi olması, varsa Senato tarafından onaylanan diğer şartları ve geçiş yapılan yıldaki kabul
koşullarını sağlaması gerekir. Bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav
belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın
kullanılabilir.

(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı
derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin bu şekilde sayılan
dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğ-
renci, kayıt olduğu akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak
ödeme yapar.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 48 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebil-

mek için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğ-
renciler, öğrenim ücretlerini kayıt olduğu dönemin başında, akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde ödemekle yükümlüdürler. Ödeme usulü her akademik dönemin başında Senato ta-
rafından karara bağlanır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yeni-
lenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Lisansüstü öğrencilerine verilecek burslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Öğrenciler derslere devamını engelleyen sağlık, askerlik, maddi, aile,

kişisel, akademik, yurt dışında eğitim gibi durumlarda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar

gerekçeli bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. İlgili Enstitü
Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde öğrenciden gerekçesini destekleyen belge talep edebilir.
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Başvurular, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrenci tezsiz
yüksek Lisans programlarında en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en fazla
iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler
aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma
isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için, bu yükümlülüklerini ye-
rine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılmaz.

(4) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin sonunda normal kayıt döneminde kayıtlarını
yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerden
birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Enstitüye baş-
vurmaları gerekir. Dilekçe ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir, karara bağlanır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 50 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen
öğrenciler, öğrenci işlerine başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatabilirler. Bu öğrencilerin,
ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları
tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Programa kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen derslerin başlama
tarihinden itibaren en geç dördüncü haftanın sonuna kadar Üniversiteden ayrılma ve kayıt sil-
dirme talep etmeleri durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda
ücret iadesi yapılabilir, bunların dışında ücret iadesi yapılmaz.

(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulunda derslerden çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(4) Herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, Üniversiteye karşı
herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağ-
lanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

Disiplin

MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.
Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencinin MERNİS’te kayıtlı adresine yapılır. Adresten
iade olması durumunda tebligat Öğrenci İşleri tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış
sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Enstitü Yö-
netim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10395 

  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 2 Aralık 2019 – Sayı : 30966 

 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10423 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10424 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEKNOLOJİ TRANSFER EDİLECEKTİR 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

"Uzun Ömürlü Yoğurt" Teknoloji Transferi 

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Uzun Ömürlü Yoğurt" teknolojisinin yapma bilgisi 

(know- how) ve bu teknolojiyi konu alan TR2009/02959 numaralı patent, TÜBİTAK Fikri 

Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule 

uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 3 (üç) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları 

sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. 
 

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç) 

Royalti Bedeli Lisans Alanın, TR2009/02959 Numaralı Patent Kapsamında Korunan Bakteriler 

ve Bunların Oluşturduğu Kültür ile Ürettiği Her Ürünün Satış Fiyatı Üzerinden 

% 3 Royalti Alınması 
 
2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA). 

Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar adresi üzerinden 

de ilan metnine ulaşılabilir. 

İlgili Personel : H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710 

Çağrı Süresi : Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 

TR2009/02959 numaralı ve "Uzun Ömürlü Yoğurt" başlıklı patent ile korunan, duyusal 

özellikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan bakteriler ile en az 3 ay raf ömrüne 

sahip bir yoğurt üretim yöntemi, teknoloji transferine konudur. Teknoloji Transfer Paketi’nin 

içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.  

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 10496/1-1 

—— • —— 
DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 120 ADET  

MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/624500 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 120 Adet Monoblok Gövde 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 24.12.2019 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10399/1-1 
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MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİR VE REVİZYONLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET Ø 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TSI'LI 

MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR. 

İhale Kayıt Numarası : 2019/624314 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 1000 adet Ø 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı TSI'lı 

Monoblok Tekerlek Gövdesi  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 24.12.2019 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10445/1-1 

—— • —— 

DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARDA 

KULLANILMAK ÜZERE 14 KALEM MOTOR  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/624910 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 14 Kalem Motor Malzemesi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25.12.2019 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10446/1-1 
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AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kemer İlçe Belediye Başkanlığından: 

 
 10385/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Diyanet İşleri Başkanlığından: 

ÖĞRETMEN (PDR) ALIMI İLANI 

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu 

ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen 

boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre 

açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır. 

MÜNHAL KADRONUN 

Sınıfı Unvanı Teşkilatı Derecesi 

Öğrenim Durumu 

(Lisans Programı) 

Puan 

Türü Adedi 

Eğitim 

Öğretim 

Hizmetleri 

Sınıfı 

Öğretmen 

(PDR) 
Taşra 9 

- Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık, 

- Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik, 

- Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Öğretmenliği 

KPSSP121 60 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak, 

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu 

dolduracaklardır. 

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen 

belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri 

arasında saat 08.30-16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir. 

      - İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini 

yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir. 

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna 

girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama 

işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi 

yapılmayacaktır. 

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden 

sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini 

yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır. 

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir 

ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler 

geçerlidir.) 

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve 

arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, 

- Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, 

kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. 

- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime 

teslim edilecektir. 

- Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde 

özgeçmişlerini yazacaklardır. 

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki 

adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır. 

3. Sınav Konuları; 

Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek 

değerlendirilecektir. 

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan) 

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan) 

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan) 

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli 

hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

5. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini 

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 

6. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden 

birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş 

belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir 

belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 

adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı 

verilmeyecektir. 

V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit 

olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin 

mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir. 

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak 

sıralanacaktır. 
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VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 

(yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı 

olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, 

adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. 

VII. ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 

hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği 

veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak 

imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

IX. İLETİŞİM 

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA 

Telefon  : (0312) 295 70 00 

Fax  : (0312) 285 85 72 

E-mail  : persis@diyanet.gov.tr 

İlgililere duyurulur. 10397/1-1 

mailto:persis@diyanet.gov.tr
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Urla İlçesi, 1003 ada, 8 parsel üzerindeki 1356079 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ali 

FİTÖZ (Denetçi No: 23755, Oda Sicil No: 27323) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 

2019/87 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.09.2019 tarihli ve E.2019/87-

K.2019/1717 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2018 

tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali FİTÖZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 27.11.2019 tarihli ve 277063 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10440/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013406 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 672048 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27.02.2019 tarihli ve E.2017/9-

K.2019/449 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, 

Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 

Dairesinin 18.09.2019 tarihli ve E.2019/2101-K.2019/1466 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve 

“iptal kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptali" işlemi 19.11.2019 tarihli ve 261290 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10441/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 464 ada, 7 parsel üzerindeki 503239 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Nuri Bülent 

DAĞISTANLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14254, Oda Sicil 

No: 16324) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 

01.11.2019 tarihli ve E.2019/768-K.2019/2204 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nuri Bülent 

DAĞISTANLIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 

19.11.2019 tarihli ve 267407 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10441/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3 pafta, 174 parsel üzerindeki 538275 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 3837 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 06.09.2019 tarihli ve E.2019/707 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına yapılan itiraz neticesinde, 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 08.10.2019 tarihli ve Y.D. İtiraz 

No:2019/775 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “yürütme durdurma kararının kaldırılmasına” 

hükmedildiğinden, 26.09.2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava 

konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, "Yürütmenin 

Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 137 günlük kısmının 

uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 15.11.2019 tarihli ve 267633 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10441/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Karabük İli, Merkez İlçesi, 217 ada, 19 parsel üzerindeki 1578164 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 5894 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 1562 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Karabük Dostoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.10.2019 tarihli ve 

E.2019/1330 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Karabük Dostoğlu 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 15.11.2019 tarihli 

ve 268961 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  10441/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, H16C13C3D pafta, 5463 parsel üzerindeki 264010 YİBF 

nolu inşaatı denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan 

Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 tarihli ve 

E.2019/1354-K.2019/2146 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 15.11.2019 tarihli ve 269161 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10441/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (Yeni: 529703) YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin 

YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1067, Oda Sicil No:40355) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 

tarihli ve E.2018/2041-K.2019/2002 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YÜKSEL 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 19.11.2019 tarihli ve 

270519 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10441/6/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, 371 ada, 141 parsel üzerindeki 639490 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Burdent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Gökhan 

ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16388, Oda Sicil No: 52611) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.10.2019 

tarihli ve E.2019/1963 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gökhan ERTAN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 

20.11.2019 tarihli ve 271842 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  10441/7/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
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açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.10.2019 tarihli ve E.2019/528-K.2019/2089 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlem 22.11.2019 tarihli ve 272640 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10441/8/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Aliağa İlçesi, 6533 parsel üzerindeki 1401769 YİBF nolu inşaatı denetimini 

üstlenen 3776 Ticaret Sicil No ile Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı 2031 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli ve E.2018/1937-K.2019/1308 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2018 tarihli ve 30452 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

22.11.2019 tarihli ve 273493 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10441/9/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 42 pafta, 488 ada, 149 parsel üzerindeki 944273 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 6009-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 

1426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.11.2019 tarihli ve 

E.2019/1911 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Truva Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 27.11.2019 tarihli ve 

275997 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  10441/10/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 34 pafta, 201 ada, 21 parsel üzerindeki 1426317 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen CFA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Alparslan GÜVEN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4317, Oda Sicil No: 37525) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.10.2019 tarihli ve 

E.2019/641 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Alparslan GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 27.11.2019 tarihli ve 276872 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  10442/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İli, Çubuk İlçesi, 1998 ada, 7 parsel üzerindeki 770001 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim ÖZKARAKAYA 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1158, Oda Sicil No: 10239) 

tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2019/589 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, 20.09.2019 tarihli ve E.2019/589-K.2019/1824 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.12.2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

İbrahim ÖZKARAKAYA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili 

olan kısmı 27.11.2019 tarihli ve 277102 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10443/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 

ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi 

alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 

gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 

ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 

Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 

sorumlu değildir.) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" 

yapılarak onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 

7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi. 

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 

10. Adli Sicil Belgesi. 

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 

Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 02.12.2019 

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.12.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 20.12.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.12.2019 
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Sonuçların Açıklanacağı  

İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr 

Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir 

Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 

Ataşehir/İstanbul 

Açıklama : Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek 

Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) 

yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat 

niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM 

YDS/ 

DENGİ UNVAN 

KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Yabancı 

Dil Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği Lisans Bölümlerinden herhangi birinden 

mezun olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Makine ve 

Metal 

Teknolojileri 

Mekatronik 

Yabancı 

Dil Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 

Görevlisi 
2 

Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler 

Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv 

Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Makine Resmi 

Konstrüksiyon Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji 

Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve 

Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji 

Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, İmalat 

Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği lisans 

bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 10347/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin, 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili 

maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor 

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen veya posta 

yolu ile yapılacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI: 

- Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı) 

- Aday Bilimsel çalışma puan listesi. (Islak İmzalı) 

- Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik 

Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. 

Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını 

ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel 

Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.) 

- Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi. 

- 3 Adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.) 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

- Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel  çalışma 

ve yayınlar kapsayan 4 (dört) takım dosya (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek) 

- Profesör kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar kapsayan 6 

(altı) takım dosyayı (1 fiziksel +5 dijital (CD veya Flash Bellek) 

- CD İçerikleri; 

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali. 

- Özgeçmiş. 

- Aday Bilimsel çalışma Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali. 

- Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri. 

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği. 

- Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması 

zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 

- Bilimsel Çalışmalar. 

- İlan Metni. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI: 

- Başvuru dilekçesi 

- Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi. 

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi fotokopisi. 

- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi. 

- İlanda istenilen diğer belgeler 

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi. 

 Başvuru Tarihleri: 02/12/2019- 16/12/2019 

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 18/12/2019 

Öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı 

tarihi ve saati: 20/12/2019 / 14:00,  

Sonuç açıklama tarihi: 24/12/2019 
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*Üniversite Senato kararı ile yabancı dil puanı 60 olarak belirlenmiştir. 
 10497/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, 
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik 

belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen 
ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul 
edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
AKADEMİK ÜNVANI: Profesör  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: İktisat alanında yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olmak, 

merkez bankacılığı ve mali piyasalar konusunda akademik yayınlar yapmış olmak, alanındaki 
uluslararası konferanslara konuşmacı ve düzenleyici olarak katılmış olmak, hem ulusal hem 
uluslararası akademik dergilerde editör/yayın kurulu/yönetim kurulu üyeliği gibi icra görevi 
yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 10449/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini 
içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek 
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı 
belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE/ 

MYO 

BÖLÜM/ 

PROGRAM/ 

ABD UNVAN 

KADRO 

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Doç. Dr. 1   

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve 

Makine Mühendisliği Doktorası olup, 

Sürdürülebilir, alternatif/yenilenebilir 

enerji sistemleri ve enerji/çevresel etki 

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Prof. 

Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1   

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

Doktora mezunu olup, 80 ve üstü 

Yabancı Dil puanı olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Prof. 

Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1   

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım 

Mühendisliği alanında Doktora 

mezunu olup, 80 ve üstü Yabancı Dil 

puanı olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1   

Mikroelektronik Mühendisliği 

Yüksek Lisans ve Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği Doktora 

mezunu olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik 

Prof. 

Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1   

Matematik alanında doktora mezunu 

olup, 80 ve üstü Yabancı Dil puanı 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

Prof. 

Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1   

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı ve İngilizce 

Öğretmenliği alanında doktora 

mezunu olup, 80 ve üstü Yabancı Dil 

puanı olmak. 

 10413/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 

zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

ÜNVANI ADET 

Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Profesör 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

(Fransızca) Bölümü 
Profesör 1 

 Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 

 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doçent 1 

 Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk Bölümü  

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

 Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
Yazılım Geliştirme Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümüne başvuracak adayların, 

Lisansüstü eğitimini Fransızca dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede ve eğitimin bu dilde 

verildiği bir programda tamamlamış olmaları beklenmektedir. 
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Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  

* Yazılım Geliştirme Bölümüne başvuracak adayların, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 

Alanı ve benzeri alanlarda Tezli Yüksek Lisans mezunu ve Fizik Anabilim Dalında Doktora 

mezunu olmaları beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 10384/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜM KADRO ADEDİ NİTELİK 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını 

almış olmak veya Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak, 

yüksek lisans veya doktorasını bu alanda 

tamamlamış olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 

olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak. 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik lisans derecesine sahip 

olmak, İlgili alanda doktorasını yapmış 

olmak. 

Adayların; 

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

2. 2 Adet Fotoğraf 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı (1 adet Hard Copy-3 

adet CD/USB olacak şekilde) ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

(02.12.2019-16.12.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması 

halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 16/12/2019) 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 10401/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 

olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI NİTELİK 

ALES - YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Araştırma 

Görevlisi 
2 

Lisansını Psikoloji 

alanında yapmış olmak, 

Bu alanda tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

ALES:70 

YDS/Dengi:50 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

bölümünden lisans 

mezunu olmak ve yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

ALES:70 

YDS/Dengi:50 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Beslenme ve Diyetetik 

lisans mezunu olmak, 

Beslenme ve Diyetetik 

alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

ALES:70 

YDS/Dengi:50 

Hemşirelik 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik lisans 

derecesine sahip olmak. 

ALES:70 

YDS/Dengi:50 

İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 02.12.2019 

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 19.12.2019 

Sınav Giriş Tarihi : 23.12.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.12.2019 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 

5. ALES Belgesinin Fotokopisi 

6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri 

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.) 

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 

edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 

süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, başvurularını 02 Aralık-17 Aralık 2019 tarihleri arasında aşağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise 

Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ 

atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama 

Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı 

sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili 

maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, 

diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, 

varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi 

kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen 

“Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan 

alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme 

Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi 

Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz 

tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu 

belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini 

eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi 

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro 

başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek 

birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe 

yükleyerek teslim edeceklerdir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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 FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO 

            ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

 

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

 Endodonti Doçent(2) 1 

 

 ECZACILIK FAKÜLTESİ 

 Farmakognozi Dr. Öğr. Üyesi(3) 1 

 Farmakoloji  Dr. Öğr. Üyesi(4) 1 

 

 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 Güney-Batı Türk Lehçeleri ve  

 Edebiyatı Profesör(5)  1 

 İngiliz Dili Edebiyatı  Doçent(1) (6) 1 

 İş ve Örgüt Psikolojisi  Dr. Öğr. Üyesi(7) 1 

 

 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 Biyoloji Eğitimi Profesör(8) 1 

 Biyoloji Eğitim  Profesör(9) 1 

 Matematik Eğitimi Doçent(10)  1 

  

 FEN FAKÜLTESİ 

 Anorganik Kimya Dr. Öğr. Üyesi(11)  1 

 Analitik Kimya  Dr. Öğr. Üyesi(12) 1 

 Analitik Kimya  Dr. Öğr. Üyesi(13)  1 

 

 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON  

 FAKÜLTESİ 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör(14) 1 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi(15) 1 

 

 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 Grafik  Profesör(16)  1 

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Doçent (17) 1 

 Heykel  Dr. Öğr. Üyesi(18)  1 

 Grafik Dr. Öğr. Üyesi (19) 1 

 

 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

 İç Hastalıkları Hemşireliği  Doçent(1) (20) 1 
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 HUKUK FAKÜLTESİ 

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Dr. Öğr. Üyesi (21) 1 

 

 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  

 FAKÜLTESİ 

 Siyaset ve Sosyal Bilimler  Profesör (1) (22) 1 

 İktisat Politikası  Doçent (1) (23) 1 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

 Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri  Doçent(24)  1 

 

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

 Makine Teorisi ve Dinamiği  Profesör(1) (25)  1 

 Çevre Bilimleri  Doçent(1) (26) 1 

 Katıhal Fiziği  Doçent(1) (27)  1 

 Çevre Teknolojisi  Dr. Öğr. Üyesi(1) (28)  1 

 Gıda Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi(1) (29) 1 

 

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

 Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Doçent (30) 1 

 

 TIP FAKÜLTESİ 

 Anatomi  Profesör (1) (31) 1 

 Tıbbi Biyoloji Profesör (1) (32) 1 

 Biyoistatistik  Dr. Öğr. Üyesi(1) (33) 1 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(1) (34) 1 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(1) (35)  1 

 Plastik Rekonstrüktif ve  

 Estetik Cer. Dr. Öğr. Üyesi(1) (36) 1 

 

 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O  

 Eczane Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi (37) 1 

 

 ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 

 Yaylı Çalgılar/Viyola  Profesör (38) 1 

 Piyano/Gitar Dr. Öğr. Üyesi(39) 1 

 Tiyatro Dr. Öğr. Üyesi(40) 1 
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AÇIKLAMALAR 

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline 

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.  

2. Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

3. Eczacı olmak ve Farmakognozi alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

4. Eczacı olmak ve Farmakoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

5. Oğuz grubu Türk lehçeleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

6.Doçent unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, İngiliz Dili tarihi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

7. İş ve Örgüt Psikolojisi ve/veya Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisans 

ve Doktora derecelerine sahip olmak. 

8. Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış ve sağlık eğitimi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

9. Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış ve metaforlar konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

10. Doçent unvanını Matematik alanında almış ve matematik eğitiminde zekâ oyunları 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

11. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, çözeltide yanma sentezi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

12. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, ultramikroelektrotlar konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

13. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, yarı-iletken mineral elektrotlar 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

14. Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. 

15. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

16. Grafik alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Grafik 

Tasarım alanında almış olmak, etkileşimli yayın tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak. 

17. Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İç Mimarlık 

alanında almış olmak, çağdaş konutlar alanında çalışmalar yapmış olmak. 

18. Heykel alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip olmak. 

19. Grafik alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, konsol oyunları grafik 

arayüz alanında çalışmalar yapmış olmak. 
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20. Doçent unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. 

21. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Doktora 

derecesine sahip olmak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

22. Siyaset Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Siyasal 

Hayat ve Kurumlar alanında almış olmak. 

23. İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

24. Radyo TV Sinema alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İletişim 

Bilimleri alanında almış olmak. Endüstriler ve medya alanında çalışmalar yapmış olmak. 

25. Esnek mekanizmalar ve otomotiv alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

26. Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, yaşam döngü 

değerlendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

27. Grup teorisinin katıhal fiziğine uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

28. Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, doktora sonrası en az 

iki yıl yurtdışı akademik deneyime sahip olmak. 

29. Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

30. Doçent unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak, motor kontrol konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

31. Tıp doktoru ve Anatomi uzmanı olmak, Sinirbilim alanında Doktora derecesine sahip 

olmak. 

32. Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, otoinflamatuvar hastalıklarda 

işlevsel genom bilim alanında çalışmalar yapmış olmak. 

33. Biyoistatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, makine öğrenmesi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

34. Çocuk Alerji İmmunoloji yan dal uzmanı olmak, primer immun yetmezlik konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

35. Çocuk istismar ve ihmali konularında çalışmalar yapmış olmak. 

36. Mikrocerrahi alanında yurtdışında en az iki yıl klinik üst ihtisas yapmış olmak ve 

bunu belgelemek. 

37. Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında Yükseklisans ve Biyokimya alanında Doktora 

derecesine sahip olmak. 

38. Müzik Performansı alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Müzik 

Bilim alanında almış olmak, viyola alanında çalışmalar yapmış olmak. 

39. Gitar alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. 

40. Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Sahne ve makyaj 

tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak. 

 10454/1-1 



2 Aralık 2019 – Sayı : 30966 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı 

statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte - 

Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitimde Ölçme 

ve Değerlendirme 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

alanında doktora yapmış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Medeni Hukuk- İş Hukuku 

Alanında doktora yapmış olmak. 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Ticaret Hukuk Alanında doktora 

yapmış olmak 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

İcra İflas Medeni Usul Alanında 

Doktora yapmış olmak. 

Kamu Hukuku 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Genel Kamu Hukuku Alanında 

Doktora yapmış olmak. 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

İdare Hukuku Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

1 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Ceza Hukuku Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 1 Prof.Dr. Alanında doktora yapmış olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

1 Prof.Dr. 
Alanında Doktora yapmış olmak 

veya alanında doçent olmak. 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği veya Tıp 

Bilişimi Alanında doktora yapmış 

olmak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Elektronik Haberleşme 

Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

1 Dr. Öğr. Üyesi 
Matematik alanında doktora yapmış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
1 Prof.Dr. Alanında doktora yapmış olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi Programı 1 Prof.Dr. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında uzman olmak. Doçentlik 

sonrası Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon alanında 

belgelendirmek kaydıyla 5 yıl 

çalışmış olmak. 

 

İlk Başvuru : 02.12.2019 

Son Başvuru : 20.12.2019 

 

Başvuru Belgeleri: 

1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları. 

2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 

formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma 

fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek 

onaylanan suretleri olması gerekmektedir. 

3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük 

atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya, 

4. Doçentler ve Dr. Öğr. Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik 

atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya, 

5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul 

ettiği ilkeler aranır. 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki 

adrese başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 

Havalimanı Yolu 8.km. 

Şahinbey-GAZİANTEP 

Tlf: 0342 211 80 80 Fax: 0342 211 80 81 E-Mail: info@hku.edu.tr 

 10456/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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.


