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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş He-

kimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-

tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

anabilim dalları başkanlarını,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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b) Danışma Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesi Yönetim Kurulunu,

e) Hastane Müdürü: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

f) Klinik sorumlusu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Klinik Sorumlusu öğretim üyesini,

g) Merkez (Hastane): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini, 

ğ) Müdür (Başhekim): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

h) Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ı) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

i) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşiresini,

j) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması

gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara bilimsel ölçütlere uygun ve ka-

liteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma mer-

kezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş-

birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak

ve akademik desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı

hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.
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b) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak,

lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis,

tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak. 

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbir-

liği yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda ortak projelerin

geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel

araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile işbirliği yapmak.

f) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve an-

laşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet son-

rası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek

ve bilimsel görüşler sunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer

eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine

ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı

statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak, Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

(2) Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce

aynı usulle değiştirilebilir. 

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar.

ç) Anabilim/Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit

eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim

Kuruluna sunar.
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d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lar.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütür.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar

ve Yönetim Kuruluna sunar.

ğ) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

h) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 10 – (1) İhtiyaç duyulması halinde, Müdürün (Başhekimin); önerisi ile Üni-

versite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından, en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) görevlen-

dirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin

yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar. 

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğin-

den sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-

resinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri şunlardan oluşur; 

a) Dekan.

b) Dekan yardımcıları.

c) Müdür (Başhekim).

ç) Müdür yardımcıları (Başhekim Yardımcıları).

d) Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri.

(2) Yönetim Kuruluna Dekan, bulunmadığı durumlarda ise Müdür (Başhekim) başkan-

lık yapar. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Dekan veya Müdürün

çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte

Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat

doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sa-

halarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe önerisi hakkında Rektörlük

Makamına sunulmak üzere görüş hazırlamak.

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

lamak.
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d) Çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak. 

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli

kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için

tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar al-

mak.

ğ) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), Fa-

külte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi,

Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından birer öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü ve So-

rumlu Hemşire ile Müdürün (Başhekimin) davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından

seçilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Dekan veya Müdür,

ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri

değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye

niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans

mezunları arasından, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ve/veya hastane yönetim

hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Müdürün (Başhekimin) önerisi

ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün (Başhekim) görev ve sorumluluk alanlarında Müdür

(Başhekim) ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Anabilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim

dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından, bir öğretim üyesi anabilim

dalı akademik kurul kararı ile klinik sorumlusu olarak belirlenerek sorumluluk sürelerini gös-

terir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile il-

gili olarak Müdüre (Başhekime) ve Dekana karşı sorumludurlar. 
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(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, alt-

yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin

bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar

dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-

rumlusuna aittir. 

Sorumlu Hemşire (Başhemşire) ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sorumlu Hemşire (Başhemşire); Fakültede görev yapan, lisans dü-

zeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hiz-

meti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün (Başhekim) önerisi ile

Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, So-

rumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ko-

nusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür

(Başhekim) tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre (Başhekime) karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine

yönelik çalışmalarını Merkez organlarıyla koordinasyon halinde yürütür. 

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 17 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, ko-

misyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim

Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhe-

kim)’e karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik

sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde

gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü

ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte

Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKKİM BOR TABANLI MALZEMELER VE İLERİ

TEKNOLOJİ KİMYASALLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üni-

versitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin adı “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM

Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin”

ibaresi “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM

Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin

(KABAM)” ibaresi “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma

Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ileri bor teknolojileri konusunda uluslararası yet-

kinlikte bilimsel bir merkez kurulması, ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin ve

ilgili kimyasalların uygulamaya yönelik geliştirilmesi ve sanayiye araştırma altyapısı imkanının

sağlanmasıdır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2017 30151
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Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI YAPAY ZEKA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (KUIYZAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel,

teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve Rektör tarafından görevlen-

dirilmiş öğretim üyesini, 

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yap-

ma imkânı oluşturmak, araştırmacı insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek,

üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturulması için aşa-

ğıdaki alanlarda araştırma grupları oluşturmak:

1) Yapay öğrenme için algoritma ve yazılım araştırmaları.
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2) Doğal dil ve akıllı etkileşim.

3) Robotik ve akıllı sistemler.

4) Derin öğrenme ile multimedya.

5) Yüksek başarımlı büyük veri işleme.

6) Biyoinformatik ve sağlıkta yapay zeka.

7) Enerji ve materyalde yapay zeka.

8) Endüstri 4.0 için veri tabanlı üretim planlaması.

b) Araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için Yapay

Zeka Eğitim Destek Çalışma Grubu oluşturmak, yapay zeka ve veri bilimi konusunda yüksek

lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile sanayi ve akademiye yönelik sertifika prog-

ramlarını desteklemek.

c) Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanmasına yönelik Yapay Zeka Sanayi Destek

Çalışma Grubu oluşturmak ve aşağıdaki konularda sanayiye destek vermek:

1) Akademik kadro, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yer alacağı ortak araştırma

projeleri.

2) Laboratuvarda istihdam edilecek uzman kadro ile veri analizi ve danışmanlık hiz-

meti.

3) Yüksek başarımlı büyük veri işleme merkezinde hesaplama hizmeti.

ç) Yapay zeka çalışmalarını destekleyecek açık veri oluşturmak, temizlemek, işlemek,

yayın ve paylaşımı konusunda öncülük etmek ve yapay zeka ile ilgili faaliyetlerin çeşitli ka-

nallardan olabildiğince geniş bir kitleye tanıtılması için Yapay Zeka Veri ve Medya Çalışma

Grubu oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle ye-

niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör ta-

rafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri

veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda kendisine müdür

yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma programı ve bütçe önerisini

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.

e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağ-

lamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-

sından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki

dört üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri

arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan

olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço-

ğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan-

ların oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağ-

lamak.

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve

kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-

lendirilen 5 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi

dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir

ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin

üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Danışma

Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Ku-

ruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve biri-

kimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER

GELİŞTİRİLMESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji

ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma

alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri

Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına,

yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KTÜN-NANOMER): Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri

Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler

geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve

kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşlarla ilişkile-

rinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
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c) Akademik personelin kendilerini mesleki ve akademik anlamda geliştirmesini sağ-

lamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi

için gerekli araştırmaları yapmak ve bu alanlarda nitelikli, donanımlı öğrencilerin yetiştirilme-

sine katkı sağlamak.

ç) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve or-

ganize etmek, bu çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı

ve verileri sağlamak.

d) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında Üniversite, sanayi ve ülke genelinde ya-

pılan çalışmaları takip etmek, bu konulardaki ulusal ve uluslararası araştırmacıların/kuruluşların

AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak, araştırmacılar/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağ-

lamak ve ilgili araştırmacıların ve kuruluşların nanoteknolojideki gelişmelerle ilgili bilgilen-

dirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak

ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

b) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında üniversite-sanayi işbirliğine yönelik doğ-

rudan ürün odaklı projeler geliştirmek ve benzer konularda faaliyet gösteren merkezlerle iş-

birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında disiplinlerarası çalışmaların gerçekleş-

tirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan fiziki laboratuvar altyapısının ve imkânlarının etkin

bir şekilde kullanılmasını, nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanındaki gelişmelere uygun ola-

cak şekilde sürekli geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitede nanoteknoloji ve ileri malzemeler konusunda yapılan araştırmaları des-

teklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler dü-

zenlemek; kamuoyunu katma değeri yüksek nanoteknoloji ürünleri hakkında bilinçlendirmek,

aydınlatmak ve bilgilendirmek.

e) Konu ile ilgili Üniversitede görev yapan akademik personelin, ulusal ve uluslararası

düzeyde araştırmacılarla işbirliği yapma imkânlarını oluşturmak, koordine etmek ve ilgili araş-

tırmacı ve kurumları bilgilendirmek.

f) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde

ve araştırma merkezlerinde nanoteknoloji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, uluslararası

projeler üretmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

g) Nanoteknoloji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluş-

larıyla işbirliği yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırmaları, uy-

gulamaları veya deneyimi bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev

süresi dolmadan aynı şekilde görevden de alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli

olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı

zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni

bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş-

birliği yaparak Merkezin amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardım-

laşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

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

hendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Teknoloji Fakültesi, İşletme Bilimleri Fakültesi

ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde nanoteknoloji ile ilgili alanlarda yayınları,

araştırmaları, projeleri, uygulama ve deneyimleri bulunan öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından görevlendirilen dört kişi dahil olmak üzere en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulunun başkanlığını Müdür yapar.

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

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye

görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda

daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yöne-

tim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, nanoteknoloji

ve ileri malzemeler konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş tem-

silcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlen-

dirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri görev süreleri sona erdiğinde

yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında

toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda

danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü tak-

dirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde

örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sa-
natta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin hüküm-
leri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunu,

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

e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış
yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

f) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmekle
yükümlü öğretim elemanını, 

g) DOI (The Digital Object Identifier System): Dijital nesne tanımlayıcısı, internet üze-
rinde yayımlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemini,

ğ) Enstitü: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitü-
leri,

h) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,
i) İkinci öğretim programı: Enstitü bünyesinde açılan tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim

programlarını, 
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
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o) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi
için uygulanacak olan dersi,

ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,
r) Üniversite:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma ku-

rumlarıyla işbirliği yaparak ortak yüksek lisans programı açabilir ve ÜNİP ve benzeri prog-
ramlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

(2) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında normal ve ikinci öğretime ek olarak, uzaktan
eğitim ve ilgili yönetmeliğe göre yaz okulu açabilir.

(3) Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat da-
lının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Belirlenen asgari ALES puanından daha fazlası ve/veya ya-
bancı dil puanı anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile başvuru ön koşulu olarak belirlenebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda adayların, lisansüstü programın ön-
gördüğü bir lisans diplomasına sahip olması yeterlidir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şun-
lardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, gü-
zel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo inceleme-
sine; diğer alanlarda ise yazılı ya da mülakat sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.

b) Başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı/mü-
lakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Sınavı yazılı
olarak değil de mülakat ile yapacak anabilim/bilim dalları için, ilan edilen kontenjan sayısının
üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse, mülakata alınacak adayların tespiti için
önce yazılı sınav yapılır. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in
%50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek
puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınavlarda kişinin mülakat
puanı, başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

c) Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat/yetenek
sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda
başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans prog-
ramında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptı-
ramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü ku-
rulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
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ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında
yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES puanı aranmadığından giriş sınavı başarı
notu; lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın ya-
zılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sınavından en az 50 puan alması gerekir. Pu-
anlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre
yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl aday-
lardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama
yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (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, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en
az yirmi bir kredi olacak şekilde yedi ders, en fazla yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders,
bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması
kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim döneminde 60 (bir yarıyılda 30) AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla se-
miner dersi dâhil en az sekiz ders en fazla dokuz ders ile tez çalışması olmak üzere toplam en
az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden iti-
baren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Danışman, atandıktan sonra danışman olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uy-
gulanır. Bu ders, yıl boyunca devam eder.

(5) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 8 – (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 ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır.
Her yarıyıl, yetmiş iş gününden oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden bir tez danışmanını kesin
kayıt tarihinden sonraki ilk bir ay içerisinde; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve
anabilim/anasanat dalı akademik kuruluna sözlü olarak sunduğu ve kurulun değerlendirdiği
muhtemel tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Senatoca oluş-
turulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Yayın Etiği Kurulu
ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren muhtemel tez konusu için
mutlaka ilgili yayın etiği kurulu onay belgesi alınır ve tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulur.
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(2) Tez danışmanı önerisi ve atamasında, öğretim üyesinin ilgili alanda öğretim üyesi
olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda
yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. İlgili niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması gibi zorunlu durumlarda, belirlenen koşullar çerçevesinde enstitü yönetim kurulu
tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman atanabilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir. 

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek
zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediği tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim
kurulu danışman değişikliği yapabilir. 

(6) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına
çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve ens-
titü yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık
bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman
önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(7) Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(8) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak yüksek lisans tez çalışmalarında; tez öneri

formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve ens-
titüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye su-
nulmadan önce yine ilgili etik kurullardan Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi alınır ve tez ile
birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi olmayan tezler savunmaya alın-
maz.

(9) Doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya
bitkilerle ilgili olan çalışmalarda; çalışmanın Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirme-
diğine birim anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, kendisine

tanınan süre içinde elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez savunmasından önce veya düzeltme verilen tezlerde düzeltme ya-
pıldıktan sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
iletir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans sınavı,
Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, jüri üyelerinin uzaktan (çevrim içi) katılımı
ile de gerçekleştirilebilir. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

9 Mart 2020 – Sayı : 31063                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



(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/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

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

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

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

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlen-

miş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans dip-
loması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

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

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavında; öğrenci, dönem projesini

kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazarak ilgili anabilim dalına sunar. Anabilim dalı kurulu, sunulan dönem projelerini değer-
lendirerek salt çoğunlukla başarılı/yeterli gördüklerini üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildi-
rir.

Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, öğrencinin tercihlerini de dikkate alarak, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem
projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya öğrencinin kayıtlı bu-
lunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmaları bulunan
doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını kesin kayıt tarihinden sonraki ilk iki ay içeri-
sinde belirler ve enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

(2) Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

(3) Dönem projesi önerileri, danışman tarafından belirlenir.
Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ha-

zırlanır ve verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (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 top-
lam yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim döneminde 60 (bir yarıyılda
30) AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde on beş dersten az olmamak
koşuluyla, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için dok-
tora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak şekilde
on üç ders; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi
kredi olacak şekilde kırk ders olur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Danışman, atandıktan sonra danışman olduğu öğrenciler için tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu ders, yıl boyunca devam eder. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir
ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) 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.
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(9) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla iş-
birliği yaparak ortak doktora programı açabilir ve ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde
faaliyet sürdürebilir.

(10) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında yaz okulu açabilir. Yaz okulu uygulamasında
31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz
Okulu Yönetmeliği esasları geçerlidir. 

(11) Doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat dalının
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç

en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde
en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına öğrenci kabulünde aday-
lar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı ya da mülakat
sınavına alınırlar. Yazılı/mülakat/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir.

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

(3) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde başarı notuna ilişkin
esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında ba-
şarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not
ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si
toplanarak hesaplanır.

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların yazılı/mülakat/ye-
tenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonu-
cunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora prog-
ramında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptı-
ramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

c) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı ba-
şarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/müla-
kat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların
yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir.
Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre,
ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların
yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Sınavın mülakat ile yapılması ve anabilim dallarında ilan edilen kontenjan sayısının
üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse mülakata alınacak adayların tespiti için
önce yazılı sınav yapılabilir. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in
%50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate
alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınav-
larda kişinin mülakat puanı, başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.
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e) Doktora giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve
Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in
sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise yüksek lisans diplomasına; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans dere-
cesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel
tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik
tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra ge-
rekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler de değerlendirilebilir. Bu programa kabuldeki
başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında ba-
şarı notu; ALES/temel tıp puanı standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve
yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

b) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı ba-
şarı notu ise; ALES/temel tıp puanı standart puanının/diş hekimliğinde uzmanlık sınavı puanı-
nın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incele-
mesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanların, temel tıp bilimlerinde lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya
muadili bir puan olması ve ALES sayısal puan türünden en az 80 puana sahip olmaları gere-
kir.

(7) Doktora programlarına başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü
kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun
onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir.

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

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için bu süre 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 Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesi-
lir.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden öğrencinin tercihini de alarak, bir tez
danışmanını kesin kayıt tarihinden sonra ilk bir ay içerisinde enstitüye önerir. Tez danışmanı
enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanın önerisi ve atamasında, öğretim üyesinin ilgili alanda öğretim üyesi
olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda
yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, belirlenen koşullar
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğ-
retim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek
zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim
kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(6) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına
çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve ens-
titü yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık
bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman
önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (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 gi-
rer.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi veya lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen
bir öğrenci, gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra, takip eden dönem içinde
yeterlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonucunda her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100
üzerinden en az 75 puan alınmalıdır. Bu puandan aşağı alınmış olunması başarısız kabul edilir.
Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğren-
cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu sınavı izleyen ilk yarıyılda
aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavından tekrar sınava alınır. Bu
sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci öğrenim göreceği öğretim yılına ait yüksek lisans programı müra-
caat şartlarını yerine getirmek şartıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

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

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

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

(4) Tez izleme komitesi, enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrencinin
tez önerisini inceler, değerlendirir, tez çalışmalarına rehberlik eder, yönlendirir, tez önerisi sa-
vunma sınavını yapar ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her yarıyılda bir kez olmak üzere
denetler.

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

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

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Mazeretleri kabul edilmek koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir. Bu durumda yeni bir tez
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay için-
de, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Gereken durumlarda
bu toplantılar görüntülü elektronik ortamda da yapılabilir. 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 değerlendirilip bir tutanakla ilgili anabilim dalı
başkanlığınca enstitüye sunulur. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(5) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak doktora tez çalışmalarında; doktora tez öneri
formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve ens-
titüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye su-
nulmadan önce, yine ilgili etik kurullarından Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi alınır ve tez
ile birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi olmayan tezler savunmaya
alınmaz.

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

(7) Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bi-
limleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren
doktora tez önerisi için ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay bel-
geleri ile birlikte tez önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır. Ancak doğru-
dan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili
olan çalışmalarda, çalışmanın Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirmediği ilgili anabilim
dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(8) Doktora tez önerisi savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları doktora te-

zinin yazımı için kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazarak jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(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 anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. Ancak, ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez sınavına ret kararı verilmesi durumunda,
ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2020 – Sayı : 31063



(7) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile ilgili en
az bir adet makalesini, ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış,  kabul yazısı almış olması
ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak
sunmuş olması gerekir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

(5) Diploma ve diploma ekleri; 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği esaslarına uy-
gun olarak hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

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

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

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim döneminde 60 (bir
yarıyılda 30) AKTS’den az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer,
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde
on beş dersten az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler
için doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak
şekilde on üç ders; lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi kredi
olacak şekilde kırk ders olmalıdır.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili 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.

(5) Danışman, atandıktan sonra danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uy-
gulanır. Bu ders yıl boyunca da devam eder.
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(6) Öğrenciler lisans derslerinden, daha önce alınmamış olması koşulu ile ders de se-
çebilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(7) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla iş-

birliği yaparak ortak sanatta yeterlik programı açabilir, ÜNİP ve benzeri programlar çerçeve-
sinde faaliyet sürdürebilir.

(9) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında yaz okulu açabilir. Yaz okulu uygulamasında
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği esasları geçerlidir.

(10) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat dalının
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

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

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta
yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler de değerlendirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların programa kabulünde başarı notuna
ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, gü-
zel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu
değerlendirilir. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerin-
den değerlendirilir.

b) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES stan-
dart puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının
% 15’i ile mülakat yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

c) Lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incele-
mesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyo
incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve
daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, sanatta yeterlik programında ilân edilen
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine
yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Lisans derecesiyle başvuran adayların mülakatı/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı
olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul
edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

e) ALES’e girme koşulu aranmayan adayların sanatta yeterlik programlarına giriş sı-
navında başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo in-
celemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının mülakat/yetenek
sınavı/portfolyo incelemesi sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zo-
rundadır.
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f) Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile de-
ğiştirilebilir.

(5) Başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön
koşul olarak belirlenebilir.

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

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrencinin ders ve uy-

gulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarının yürütülmesinde
Üniversite öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ara-
sından bir ay içerisinde enstitüye bir danışman önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ke-
sinleşir. Sanatta yeterlik tez önerisi toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sanatta yeterlik çalış-
masının etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği birim anabilim dalı kurulu ile enstitü
yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Danışman, ilgili alanda öğretim üyeleri veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü
programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmaları/sanatsal faaliyetleri bulunan
Üniversitenin öğretim üyeleri ile aynı kriterlere sahip doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek
zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim
kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(6) Danışman, herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına
çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık
bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman
önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni tezinin yazımı için kendisine tanınan
süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil
beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunur. Ancak, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmak-
sızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(7) Öğrenci, sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile
ilgili en az bir adet makalesini, bir ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış olması, DOI
numarası kabul yazısı almış olması ve bir bildirisini ulusal, uluslararası kongre veya sempoz-
yumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması
ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma eklerini almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu baş-
vuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
birer kopyası elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin
hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.  

(5) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ha-
zırlanır ve verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31 – (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 bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı
ilgili enstitünün lisansüstü öğrencilerinin tabi olduğu bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hüküm-
leri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları; programı
öneren anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenip enstitüye iletilir. Enstitü
yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bir öğrenci, bi-
limsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok on iki, iki yarıyılda ise toplam en çok yirmi
dört ulusal kredilik ders alabilir. Sürenin bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir. Yaz öğ-
retimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda ba-
şarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya dok-
tora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Özel öğrenci statüsü dışında; bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olmadıkları halde, misafir öğrenci statüsünde anabilim/anasanat dalına kabul edilen öğrenciler,
bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıt yaptırma hakkı kazandıkla-
rında, daha önce misafir öğrenci statüsü ile alınan derslerden muaf tutulamazlar. 
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı enstitüler içindeki başka bir enstitü anabilim/ana-

sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-
rıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lebilir. Ders dönemini tamamlayarak gelen öğrencilere, anabilim/anasanat dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeniden ders verilebileceği gibi bilimsel hazırlık programı
da uygulanabilir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını ta-
nıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin
başlama tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına baş-
vurur. Anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı başvuru belgelerini inceler ve görüşünü ens-
titüye bildirir. Gelen görüş ve öneriler enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay
geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş ya-
pılamaz. Ancak tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalının teklifi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayıla-
bilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan veya enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğ-

renciler, enstitünün duyurduğu tarihler içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt
yenileme işlemlerini yaparlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğü tara-
fından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bu sürelerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak
enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla izin verilebilir.

b) Enstitüye kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, enstitüce du-
yurulan tarihler içinde ders/tez kaydı yapmak zorundadır. İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin
ders kaydı işlemleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gözetiminde, kayıt yenileyen öğren-
cilerin ise danışmanlarının gözetiminde yapılır.

c) Enstitünün duyurduğu tarihler arasında ders kaydı işlemlerini yapmayan öğrenciye
bir hak daha verilmez. Enstitünün duyurduğu tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler,
ekle/sil döneminde ders kaydı yapamaz, ders kaydı yapmadıkları için derslere devam edemez
ve söz konusu dönemde devamsız sayılırlar. Ancak Senatonun ilân ettiği akademik takvimdeki
ekle/sil döneminde, daha önce ders kaydı yapmış öğrenciler, ders/tez danışmanlarının ders ka-
yıtlarında değişiklik yapabilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Beşinci fıkrada belirtilen ders/dersler
hariç tüm dersler seçmelidir. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muh-
tevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği ile ilgili hususlar şunlardır:
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a) Her yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumluları, anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,
enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

b) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/ana-
sanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık ölçütü dikkate alınır.

c) Zorunlu durumlarda, doktora derecesini almış öğretim elemanları, anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla lisansüstü ders açabi-
lir.

ç) Aynı anabilim/anasanat dallarında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.
d) Lisansüstü programın açık olmayan veya lisansüstü programı bulunmayan birimlerde

görevli olan öğretim üyeleri, alanında olmak koşuluyla, lisansüstü ders açar.  Ders açma iş-
lemleri anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey tezli yüksek
lisans için asgari 120 kredi ve tezsiz yüksek lisans için asgari 60 kredidir. Ders kredilerinin he-
saplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve prog-
ram bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü
esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim
etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS ders kredisi 25-30 saat arası öğ-
renci iş yüküne karşılık gelir.

c) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey
doktora/sanatta yeterlik için asgari 240 kredidir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için
asgari 300 kredidir.  Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin
yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava
hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı
ifade eder. Bir AKTS ders kredisi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, kayıt dondurma, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar şunlardır:

a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Bu
koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu
dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Öğrenci, giremediği sınavlara ilişkin belgelendirdiği mazeretlerini, anabilim/anasanat
dalı başkanlığına bir hafta içerisinde iletir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, duruma
ilişkin kararını enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

c) Öğrenciler iki yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin
isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun ona-
yıyla karara bağlanır. Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt
dondurma veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt
yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.
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ç) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik
takvimine uygun olarak yapılır.

d) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara
sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde
ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i,
ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun %50’si olmak üzere, toplam en az 70 puan
olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl
sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 70 puan ol-
ması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 70 puan olması ders geçmek için ön koşuldur.
Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında, öğrenci her yarıyılda, protokole yazdığı
her ders için, en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan
bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate
alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun
% 50’si olmak üzere, toplam en az 75 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı
notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde
edilir ve yine bu toplamın en az 75 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 75
puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uy-
gulamalı olarak yapılabilir.

f) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sistemi uygulanır. Öğrenci geçişlerinde
harf ve/veya 4’lük not sistemine göre puanlanan transkriptlerin, öğrencinin mezun olduğu Üni-
versite tarafından onaylı 100’lük not sistemine dönüştürmeleri istenir. Aksi takdirde YÖK’ün
not dönüşüm tablosu esas alınır. Enstitülerin öngördüğü genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Lisansüstü programlarda, öğrencinin herhangi bir dersten başarısız olması halinde,
bu dersin yerine takip eden dönemde danışman görüşü doğrultusunda açılması halinde aynı
ders/farklı ders alınabilir.

ğ) Sınavlara ilişkin maddi hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren on beş gün
içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Bu tür itirazlar, dersi veren öğretim
üyesinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yö-
netim kurulu inceler ve karara bağlar.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
ders ile uzmanlık alan dersi lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olup, lisansüstü prog-
ramlarda yer alan diğer derslerin tümü seçmelidir.

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

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli
ek başarı koşulları enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

(8) 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 YÖK tarafından
belirlenen ilkelere uyulur.
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Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar şunlardır:

a) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan prog-
ramlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Öğrenciler, Rektörlüğün
belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zo-
rundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe
başarı belgesine sahip olmayan adaylar, lisansüstü dersleriyle birlikte Türkçe dersini de almak
ve yüksek lisans tez çalışmasına geçmeden veya doktora yeterlik sınavından önce Türkçe ye-
terlik sınavını başarmak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları otomatik-
man silinir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için gerekli olan yabancı dil şartı
ile ilgili hususlar, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir. 

c) Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı aranmaz.
ç) Sadece lisans ve/veya lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartla-
rından faydalanamaz.

d) Lisans diploması ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların; lisans
mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gere-
kir.

e) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretimlerine
bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

f) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı ta-
rafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler-
den Türkçe dil şartı aranmaz.

ğ) Eğitim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu
öğrencilerde herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma veya belge alma şartı aran-
maz.

h) Tezler programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe program-
larda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışmanın talebi,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun uygun gör-
mesi halinde, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde de (İngilizce, Fran-
sızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça ve benzeri) geniş Türkçe özet eklenmesi şar-
tıyla yazılabilir.

(3) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile ya-
pılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) Üniversite tarafından yürütülen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dı-
şında sürdürülemez.
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(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin olarak gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak YÖK
tarafından belirlenen esaslara uyulur.

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

(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(8) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS), YDS ve ÜDS’den başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(9) Ders saydırma esasları şunlardır:
a) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü program-

larında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda bırakmış
ve bir lisansüstü programa yeniden asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise bu durumda daha
önce aldığı ve başardığı derslerden, anabilim/anasanat dalının içerik ve kredi denkliğine ilişkin
alınan karar doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunun kararıyla muaf tutulabilir.

b) Ders saydırma başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilk kayıt veya kayıt
yenileme tarihi itibarıyla ilk bir ay içinde yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
oluşturduğu üç kişilik bir komisyonca incelenir ve komisyonun görüşü, enstitü yönetim kuru-
luna sunulur ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

c) Lisans programlarında alınan dersler, lisansüstü programlarda okutulan derslerin ye-
rine saydırılamaz.

(10) Engelli ve şehit yakını için; lisansüstü programların ön gördüğü başvuru koşullarını
sağlamak kaydıyla, ilana çıkılan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında gerekli görül-
düğünde, engelli ve şehit yakını kontenjanı ayrılabilir. Bu kontenjanlara en az %60 raporlu en-
gelliler ile birinci derece şehit yakınları başvuruda bulunabilirler.

(11) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) 36 ncı maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi, Üniversite enstitülerine 2014-2015 eği-

tim-öğretim güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencileri de kapsar.
(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere, 38 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 32 nci mad-
desinin birinci fıkrasının hükümleri uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 eği-

tim-öğretim yılı başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1969 

—— • —— 
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1973 
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Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1974 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1982 

—— • —— 
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2020 
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Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2021 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2018 

—— • —— 
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 2019 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
6 ADET İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 5 

ayrı kalem toplam 6 adet İtfaiye Aracının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 
olarak ve Mercedes Benz Türk A.Ş firmasının onaylı üst yapıcı firmaları arasında, Ofisimiz tip 
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

 

Kısımlar Malzemenin Cinsi İhale Evrak 
Bedeli 

Kısım-1 32 Metre Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı için verilecek tekliflerde 130 TL 
Kısım-2 13.000 Litre Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü için verilecek tekliflerde 130 TL 
Kısım-3 Dar Alan İtfaiye Aracı için verilecek tekliflerde 130 TL 
Kısım-4 İtfaiye Öncü Aracı için verilecek tekliflerde 130 TL 
Kısım-5 Ani Müdahale İtfaiye Aracı için verilecek tekliflerde 130 TL 
Diğer Birden Fazla Kısım veya Tüm Kısımlar için verilecek tekliflerde 140 TL 

 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 26.03.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - İhale konusu araçların tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup aracın 
tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunabilecektir. 

8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 
vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020 / 131684 2067/1-1 
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BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 
Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 2.500 Ton Yarı Mamul (torbalı) 

Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi 
Muzaffer Birben Caddesi No: 169    53700 Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi 
karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00 e kadar Fındıklı 
Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-
RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

5 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

7 - İhale, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2065/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Şehitali Mahallesi imarın 48583 ada 1 

parsel, 48584 ada 1 parsel, 48585 ada 1 parsel, 48586 ada 1 ve 2 parseller, 48587 ada 1 parsel, 
48588 ada 1 ve 2 parseller, 48589 ada 1, 2 ve 3 parseller, 48590 ada 1 parsel, 48591 ada 1 parsel, 
48592 ada 1 ve 2 parseller, 48593 ada 1 parsel, 48594 ada 1 parsel, 48595 ada 1, 2 ve 3 parseller 
ile 48596 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 3194 sayılı imar kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı 
yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85310/1’nolu parselasyon planı 09.03.2020 tarihi 
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
85310/1’Nolu Parselasyon Planı ile geriye dönüşü yapılan parseller: 
48583/1, 48584/1, 48585/1, 48586/1, 2, 48587/1, 48588/1, 2, 48589/1, 2, 3, 48590/1, 

48591/1, 48592/1, 2, 48593/1, 48594/1, 48595/1, 2, 3 ve 48596/1, 2, 3 parseller. 
85310/1’Nolu Parselasyon Planı ile geriye dönülen parseller: 
2039, 2040, 2086, 2087, 2088, 2090, 2096, 2097, 2125, 2143, 2144, 2238, 2282 ve 2284 

parseller. 1943/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 

6 ve 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine istinaden 3194 sayılı imar 
kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85339’nolu 
parselasyon planı 09.03.2020 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle 
asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
85339’Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 
Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 6 ve 7 parseller. 
 1944/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik 
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, 
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin 
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora 
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 
dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 09.03.2020 
Son Başvuru Tarihi : 24.03.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü / İdare 

Hukuku Anabilim 
Dalı 

Doç. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olmak. İdare Hukuku Anabilim 
dalında doktora yapmış ve 
doçentlik belgesi almış olmak. 
İdare Hukuku ile ilgili yayınları 
bulunmak. 

 1992/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 2002/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2063/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı 
Projeler Müdürlüğünden:  

Yarışmanın Adı 
Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje 

Yarışması  
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Bakırköy ilçesi (mahalle, ada, parsel) içinde yer alan 

Cumhuriyet Meydanı olarak anılan alan ve bağlantı kolları olarak belirlenmiştir. Yarışma alanı 
kuzeyde Bakırköy İDO-Kirazlı Metro hattı kuzey çıkışının bulunduğu Teyyareci Hayrettin Sokak 
ile başlayıp güneyde Ebuziyya Caddesi ile Bilgi Sokak kesişimine kadar devam eden 
yayalaştırılmış Fahri Korutürk Caddesi ve bağlanan sokak girişlerini kapsamaktadır. 

Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:  
• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda 
olmayan üyelerini ekipte bulundurmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi 

bulundurmak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek 

(Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak.  
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
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Yarışmaya katılmak isteyenler 80TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıfbank 
nezdindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45 numaralı IBAN hesabına , “BAKIRKÖY 
ŞARTNAME ÜCRETİ” açıklaması, 99010 EDTS KODU ve T.C/V.no ile birlikte ödenmesi 
gerekmektedir. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla 
gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak 
belirtilen gündür.  

• Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi 
● Yarışmanın İlanı: 9 Mart 2020, Pazartesi 
● Sorular İçin Son Tarih: 16 Nisan 2020, Perşembe 
● Soruların Yanıtlarının İlanı: 20 Nisan 2020, Pazartesi 
● Yer Görme için Son Tarih: 8 Haziran 2020, Pazartesi 
● Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 Temmuz 2020, Salı 
● Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 9 Temmuz 2020, Perşembe 
● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19 Temmuz 2020, Pazar 
● Kolokyum ve Ödül Töreni: 8 Ağustos 2020, Cumartesi 
Danışman Jüri Üyeleri 
● Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı 
● Bülent KERİMOĞLU, Bakırköy Belediye Başkanı 
● Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
● Mustafa FAZLIOĞLU, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı 
● Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
Asli Jüri Üyeleri 
● Enise Burcu DERİNBOĞAZ, Peyzaj Mimarı 
● Gökçer OKUMUŞ, Şehir Plancısı, Mimar 
● Feride ÖNAL, Mimar (Jüri Başkanı) 
● Kaya SÖNMEZLER, Mimar 
● Birge YILDIRIM OKTA, Mimar 
Yedek Jüri Üyeleri  
● Zeynep HAGUR SORGUÇ, Peyzaj Mimarı 
● İlker İĞDELİ, Mimar 
● Jülide ALP, Şehir Plancısı 
Raportörler 
● Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi 
● Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar 
● Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi 
Raportör Yardımcıları 
● Büşra BERİŞBİLAL, Mimar 
● Muhammed Alp GÜRBÜZ, Mimar 
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● Serhat Ersin MUTLU, İnşaat Mühendisi 
● Melike ÜRESİN, Peyzaj Mimarı 
● İzel Ece YILMAZ, İnşaat Mühendisi 
● Merve Nur ZEYBEL, Şehir Plancısı 
Ödüller 
● Eşdeğer Ödül 100.000 TL (3 adet) 
● 1. Mansiyon 30.000 TL 
● 2. Mansiyon 30.000 TL  
● 3. Mansiyon 30.000 TL 
● 4. Mansiyon 30.000 TL  
● 5. Mansiyon 30.000 TL 
Ayrıca satın almalar için 50.000 TL ayrılmıştır. 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın 

alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir.  

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045 
  VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi 
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj 

mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır.  
Yarışmacılar yarışma alanını kendi olanakları ile gezecekler ve yer görme belgesini 

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı’nda bulunan İBB Beyaz Masa danışma noktasından 
kimliklerini ibra ederek alacaklardır. Beyaz Masa haftanın 7 günü 09:00 – 18:00 saatleri arasında 
hizmet vermektedir.  

Yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir. 
Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire 

Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü 
Adres : Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1  
   Beyoğlu - İSTANBUL 34440  
Telefon :  +90 (212) 449 99 00  
E-posta : bakirkoy@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/bakirkoy 
Banka hesap bilgisi : IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045 
   VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi 
 2066/1-1 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında 

tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte - 

Yüksekokulu 
Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 1 Prof. Dr. 
İş Hukuku Alanında doçentliğini almış 

olmak. 

Kamu Hukuku 1 Prof. Dr. Hukuk Tarihi alanında Profesör olmak. 
 

İlk Başvuru : 09.03.2020 

Son Başvuru : 23.03.2020 

Başvuru Belgeleri: 

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26.Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmaları. 

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, (https://personel.hku.edu.tr/ 

tum-formlar-ve-dilekceler/) 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, yüksek lisans diploması, lisans 

diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya, 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

5 - 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 Personel Müdürlüğü 

Havalimanı Yolu 8. km. Şahinbey-GAZİANTEP 

Tlf : 0342 211 80 80/1801  

Fax : 0342 211 80 81  

E-Mail : info@hku.edu.tr 2064/1-1 
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Yargıtay Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI & SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ 

ALIM İLANI 
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 1995/1-1 
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Yargıtay Başkanlığından: 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
İş-Kur üzerinden 15 Sürekli işçi alınacaktır. 

 

MESLEK ADI 
KADRO 
SAYISI 

ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Temizlik Görevlisi 5 
En az İlkokul En Çok Lise veya Dengi 
Mezunu 

Güvenlik Görevlisi 9 Lisans Mezunu 

Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi 1 
En az İlkokul En Çok Lise veya Dengi 
Mezunu 

GENEL ŞARTLAR 
1 - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3 - Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 
4 - Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmaması gerekir. 
5 - Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

6 - Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 
(Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi 
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7 - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 
8 - Adaylar ilan edilen Sürekli İşçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler. 
ÖZEL ŞARTLAR  
GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2 - Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

fiziksel) olmaması, 
3 - 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış 

olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak, 
4 - 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmamak, 
5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
6 - Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
7 - Lisans mezunu olmak. 
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FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2 - Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

fiziksel) olmaması, 
3 - Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden 

mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya 
meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, 

4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almıyor olmak, 

5 - Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
6 - En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2 - Başvuru yapacak personelin Temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun 

(Ruhsal ve fiziksel) bulunmaması, 
3 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
4 - Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
5 - En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak. 
KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1 - Kura işleminin 24/03/2020 tarihinde saat 10:00 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel 

Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2 - Bakım Onarım için İş-Kur üzerinden başvuru yapanlar Noter Kurasına katılmaları için 
başvuruda istenen meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi 
veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya 
kalfalık belgelerini 16/03/2020 - 20/03/2020 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 
www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
1 - Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 
2 - Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3 - Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 
Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 09/03/2020-13/03/2020 
tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

 1960/1-1 
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Zafer Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

- 4 (dört) Uzman Personel, 

- 2 (iki) Destek Personeli, 

- 1 (bir) İç Denetçi 

alımı yapacaktır. 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, 

bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. 

Başvuru Tarihleri 30.03.2020 – 10.04.2020 

Başvuru Yeri sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

Sınav Şekli Sözlü (mülakat) 

Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 17.04.2020 Cuma 

Sınav Yeri 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği 

Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 

43020 Merkez / KÜTAHYA 

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak, 

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 

a) Üniversitelerin Tablo – 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek 

Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans 

düzeyinde mezun olmak, 
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Tablo 1 – Alım Yapılacak Bölümler 

Bölüm 
KPSS Puan 

Türü 

İstihdam 
Edilecek 
Personel 

Sayısı 
İstatistik, Ekonometri, 

Ekonomi (İktisat), 
İşletme, 

Kamu Yönetimi, 
Maliye, 

Uluslararası İlişkiler 

KPSSP 12, 
KPSSP 14, 
KPSSP 24, 
KPSSP 29, 
KPSSP 19, 
KPSSP 34 

1 

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, KPSSP 1,2,3 1 
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tarım 

Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 

KPSSP 1,2,3 2 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 
tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, 
 Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından 

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
 Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 
 Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim 
almak veya kursa katılmak, 

Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, 
kırsal kalkınma, 

Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / 
kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları, 

Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve 
değerlendirme, izleme bilgi sistemleri, 

Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik 
uygulamaları, 
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Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 
uygulamalar, 

İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri, 
Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve 

hidroelektrik enerjisi), 
İç kontrol sistemi, 
Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve 

bankacılık, 
Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 
SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 
Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve 

yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı. 
3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

3.1. Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Enformatik, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden 
veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan 
almış olmak, 

3.1.1 Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri; 

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 
tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / 
orta öğrenim yapmış olmak, 

 İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek 
(ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), 

 Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 
 Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 

belgelendirebilmek, 
 Bilgi Teknolojileri ile ilgili sertifikalara sahip olmak, 
 Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak; 
MS Office programlarına ileri düzeyde hâkimiyet, 
Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, bakımı, izlemesi ve 

konfigürasyonu, 
Hyper-V ve VMWare sanallaştırma teknolojileri ile sanal sunucu kurulumu, sunucuların 

bakımı, yönetimi ve takibi, 
Aktif dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP, FTP ve NTP, 
Ağ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı (WatchGuard, Fortigate) 

kuralları yazma, 
Kurumsal e-posta yönetimi, (Exchange sunucusu ve Microsoft Outlook programları) 
Yazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri, 
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Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi, 
Ağ sistemleri ve yönlendirmesi, ağ güvenliği, 
Microsoft SharePoint konfigürasyonu, 
Yedekleme donanım (QNAP NAS TS-859U4, Dell Storage NX3230) ve yazılım 

(Veeam, Acronis Backup) sistemleri, SAN (Storage Area Network) ve yedekleme cihazları, 
Grafik animasyon işleme, CPANEL, VHM, SSL ve PHP, ASP, MySQL gibi web 

yönetimi, 
Joomla, WordPress, DNN gibi hazır web sitesi paketleri kurulumu konfigürasyonu ve 

web sitelerinin yönetimi, 
İşletim sistemleri, TCP/IP, sistem ve ağ yönetimi, 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetimi, 
Teknik dokümantasyon hazırlama ve gözden geçirme, 
Sunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları, raid yapıları yönetimi, 
Bilgi ve iletişim teknolojileri satın alma ve Microsoft ürünlerinde lisanslama, 
Veri tabanı programlama (SQL, MSSQL, Access), 
Görsel programlama (VB.NET, C#), 
Bilgisayar teknik servis ve bakım işleri. 
3.2. Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Elektrik, İnşaat, Makine, Mekanik Tesisat ve Bilgisayar 

Mühendislikleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile Grafik Tasarım 
bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan 
almış olmak, 

3.2.1. Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / 
orta öğrenim yapmış olmak, 

 İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek 
(ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), 

 Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 
 Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 

belgelendirebilmek, 
 Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak; 
Kurumsal satın alma, kurumsal yazışma ve dokümantasyon, 
Satın alma ve ihale ile ilgili mevzuata hakimiyet, 
MS Office programlarına ileri düzeyde hakimiyet, 
Su tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları, 
Elektrik tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları, 
Doğalgaz tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları, 
İletişim ağları (telefon / data hatları) kurulumu, tamiri, bakım / onarımları, 
Ses ve görüntü sistemleri kurulumu, 
Genel inşaat işleri, peyzaj 
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4. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
4.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler; 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 
olmak, 

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olmak, 

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

4.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Doktora / yüksek lisans yapmış olmak, 
 İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul 

edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
 İlanın 2.2 maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan değerlendirme kriterleri 

doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek 
puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır. 

Tablo 2 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 
İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 6 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 5 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş 
yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** İlanın 4.2 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen alanda bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 30.03.2020 tarihinden başlayarak 10.04.2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru 
bağlantısından yapılacaktır. 
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Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-
3’te yer almaktadır: 

Tablo 3 – Başvuruda Sunulacak Belgeler 

# Belge 
Uzman 

Personel 
Destek 

Personeli 
İç 

Denetçi 
1 Başvuru formu Z Z Z 
2 Özgeçmiş ve fotoğraf Z Z Z 

3 
Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı 
sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti 

Z Z Z 

4 
KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç 
bilgileri 

Z Z GD 

5 
İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak 
hizmet belgesi 

T T Z 

6 
İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile 
yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış onaylı yazı 

T T Z 

7 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z T Z 

8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z Z 

9 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya 
muaf) gösteren belge 

Z Z Z 

10 
Yukarıda 2.2, 3.1.1, 3.2.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen 
tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler  

T T T 

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli değil 
Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat 

sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları 
takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır. 

ÖNEMLİ: 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate 

alınmayacaktır. 
Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da iç denetçi pozisyonundan 
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: 
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 

başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
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edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

6. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ 
Uzman ve destek personeli için yapılan başvurular KPSS puanına göre, iç denetçi için 

Tablo-2’de yer alan kriterlerden aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için 
belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın ilan panosu ile 
internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar 
da yarışma sınavına davet edilir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav 

tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. 
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 

yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. 
Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport 

veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 
7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. 
Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Başvuruda bulunan adaylar ayrıca güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
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olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme 
imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız 
olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 
yazılı olarak bildirilir. 

8. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) 
gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz 
süreli iş sözleşmesi yapılır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili 
yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel 
Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna 
sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

9. ÜCRETLENDİRME 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı 
ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir. 

10. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA 
Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet 

adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından doldurulacaktır. İstenen 
diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul 
edilmeyecektir. 

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel : 0274 271 77 61 (Dâhili: 175) 
E-posta  : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.org.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.  
 1717/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji

Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KUIYZAM) Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2016/13649 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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