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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisans-

üstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla, tezli
ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eği-
tim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): 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 yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
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ç) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bütün
öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında,
bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

e) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca
onaylanan 5 kişilik komiteyi,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı enstitüyü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan; enstitü
öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katıla-
bileceği kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü kurulu tarafından 3 yıl için seçilen 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

i) Müdür: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürünü,

j) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/anasanat dalı içinden diğeri anabilim/anasanat
dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip enstitü yö-
netim kurulu kararı ile belirlenen en az 3 öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

m) Seminer dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programında tez çalışmalarına hazırlık
olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az 2 saat uygulama şeklinde yapılan ve
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,

n) Tez/Sanatta Yeterlik Çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin
amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

o) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora ça-

lışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:
a) Lisansüstü programlar, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş

Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.
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b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim da-
lından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi,
ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü
anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü
tarafından 3 yıl süre ile atanır.

ç) Enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak li-
sansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli
ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ortak lisansüstü programlar yürütücü Enstitünün uh-
desinde olup, ilgili Rektörlüğün bulunduğu il dışında yürütülemez.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri/doktoralı öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için enstitüye
kayıt tarihini takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan
dersi ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine
yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam eder. Uzmanlık alan dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans için 4 (dört),
doktora/sanatta yeterlik için 4 (dört) saat teorik olarak değerlendirilir ve ders yükü formunda
belirtilir. Tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak
üzere açılır.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik
eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılabileceği gibi danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
seminer ve tez çalışması 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen dillerden
birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.
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Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 9 – (1) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-

retim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler. Hazırlık sınıfındaki eğitim ve
öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlikleri
öğrenci alım ilanında belirlenir. Öğrenci, ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-
ramın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyelerinin tez da-

nışmanlığı yapabileceği öğrenci sayısı en fazla 12 olmak üzere; tezli yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyelerinin talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak yuka-
rıda belirtilen öğrenci sayısı, Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün
onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru ko-
şulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda ya-
bancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş öğrenci kontenjanları da be-
lirlenebilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü
müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.
(2) İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz

yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti, ilgili
mevzuat çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra Üniversite Yö-
netim Kurulunun onayına sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar
için enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili
hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun
olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda is-
tenen belgelerin aslı veya noter onaylı nüshası kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü programlar
için belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı

Senato tarafından belirlenir.
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(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart pua-
nına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sı-
navdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu
öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları Türkçe
yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından Kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi veya okul
tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli görülüp istenilen diğer belge-
lerin tamamlanması durumunda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.

ç) Üniversitenin Güzel Sanatlar alanındaki yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş
olma koşulu aranmaz.

d) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip isten-
meyeceği ve taban puanları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diploması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diploması ya da Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetki belgesi olması ge-
rekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans dip-
lomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvura-
cakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet
not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi
mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının
başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler
Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması ge-
rekir.

d) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir ana-
bilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES
puanı yoksa ALES 55 olarak kabul edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55
veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı
dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğ-
renci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre
yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.
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(5) Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul şartları;
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite sena-
toları tarafından karar verilir.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sa-
natlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde
birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;
a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,
b) Doktora için en az YDS’den 80 puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen

sınavlardan birinden bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekir.
(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Anabilim dallarının ilgili kurul kararı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato

kararı ile taban puanları yükseltilebilir.
(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte

başvurulabilir.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi

için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eği-
timi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına
sahip olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS
veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
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(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında
Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye enstitü
yönetim kurulu yetkilidir.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan

değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile
birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların
(4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim
Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat ve/veya yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %25’i alınır. Yazılı ve mülakat sınavının
birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve mülakat
sınav puanlarının oranları eşit alınır. Toplam puanın en az 60 (altmış) olması gerekir. YDS ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan
adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 60 puanın üstündeki adaylar,
en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yer-
leştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Bilimsel değer-
lendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır. So-
nuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından
ilan edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat ve/veya
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının ve mülakat sınavının % 25’i alınır.
Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplan-
masında yazılı ve mülakat sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hazırlık sınıfları hariç 10 ya-
rıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının he-
saplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Toplam başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması
gerekir, 70 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kon-
tenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek
olan aday tercih edilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 60’ın altında
olan adaylar başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra ensti-
tüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların
öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası
Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, ya-
bancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
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e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat ve/veya yazılı sınav jürisi, enstitü
yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az 5 öğretim üyesi ara-
sından 3 asıl ve 2 yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde
sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığından
ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında;
yabancı dil puanının % 20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sa-
natta yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun % 20’si ve alan yeterlik sınav
puanının % 60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az
60 puan alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sı-
ralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı
dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması
yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sınav şe-
killeri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-
larından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar, bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü
programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15
AKTS’yi aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programların-
dan daha önce almamış olmak şartı ile en az 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açıl-
mamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun
olarak yürütülür. Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorun-
dadır.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği,
bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, 2 ya-
rıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
belirlenir.
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(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek li-
sans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri 2 yarıyılda
başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler
sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kay-
dolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam
2 yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göre-
mezler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler
asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son 2 yılda almış oldukları dersleri, kredili
dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep eden-
lere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi” ve-
rilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek
lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğre-
nim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl
için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin
aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) İlgili üniversite veya lisansüstü eğitim enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/
anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış ol-
duğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez
teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada 2 yarıyıldan daha az süresi kalmış
olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul
edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan
itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.
Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir.
Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni
dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması.
c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en

az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması.
ç) Disiplin cezası almamış olması.
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(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdür-
lüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora progra-
mında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda
görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş ka-
rarı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisans-
üstü programlara ders dönemini başarıyla tamamlamadan önce yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü
eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın
yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için
başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören
Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü
anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları
aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda
yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dâhilinde ve

ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mev-
cut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiç-
bir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının
geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir
sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı
ile öğrenci olarak kabul edilirler.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2020 – Sayı : 31077



(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en
az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde
en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer
öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde ens-
titüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı
veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi.
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, lisans-

üstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendi-
rilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık prog-
ramı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’deki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğren-
cilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde
12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hü-
kümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu karar-
larıyla belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin lis-

tesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü

Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin
kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı veya noter tasdikli örneği kabul
edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim
kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı
iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler, 
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans,
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için
katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını
kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen
öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belir-
tilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.
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(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından ka-
bul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü
yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlen-
dirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca katkı payı/öğrenim
ücreti alınır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve

tez birinci danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri
alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından ata-
nır. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danış-
manı Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmalıdır.
İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu
ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
(ilgili alanda Üniversitelerarası Kurulca belirlenen asgari doçentlik başvuru şartlarını taşıyan
öğretim üyelerine verilebilir) öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi danışman tarafından yürütülür. Danışman;
lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri be-
lirler ve onaylar. Danışmanın herhangi bir nedenle 6 aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması
veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü ana-
bilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye
yeni bir danışman atanır. Yeni danışman atanmama durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi
işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belir-

tilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.
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(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok
45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri hari-
cinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.

(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı
yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultu-
sunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yüksek-
öğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 2 ders, ancak doktora program-
larına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla 4 ders seçebilir. Bu derslerin değer-
lendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

son 4 yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü
programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kulla-
nılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak akta-
rılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya
yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi ko-
du, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan
dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki
harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçemez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında
başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az
olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler
o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorum-
lusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı
kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile
ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

23 Mart 2020 – Sayı : 31077                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri

tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir
lisansüstü ders Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan
ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 26 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bu-

lunan öğretim üyelerinin, tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını,
güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağla-
maya yönelik açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ikinci öğretim dâhil olmak
üzere tezli yüksek lisans programı için 4 saat, doktora programı için 4 saat olmak üzere toplam
8 saati geçemez. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yap-
tırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yıl sonu sınavı yerine saya-
bilir.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartı aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına
girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip
de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan
öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son
alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bü-
tünleme sınavının yapılacağı tarihten en az 3 gün önce Öğrenci Bilgi Sistemi-ÖBİSİS’ten sı-
nava gireceklerini belirtmek zorundadır. Aksi durumda sınava giremezler. Sınava girseler dahi
sınavları geçersiz sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapı-
lacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl
sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
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e) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya
bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, ens-
titü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.
Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı
hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin de-
ğerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün ön-
cesinden duyurulur.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
(0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:
a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav

sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar
en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavı puanının % 60’ına, ara sınavlar puan ortalama-
sının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate
alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre
belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında ke-
sirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim ele-
manları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı
harf notu verilir:

100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta üstü Orta üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez
FD Devamsız Devamsız
B* Başarılı* Başarılı*
BZ* Başarısız* Başarısız*
M Muaf Muaf

23 Mart 2020 – Sayı : 31077                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az
CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık
programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü prog-
ramı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, lisans programında uygulanan değerlendirme
yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan
öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DS) notu verilir.

f) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

g) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu
olacak şekilde aynen aktarılır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %10’u ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %90’ının toplamıdır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde

ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç 7 gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu
itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir.

(2) Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim
dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Dilekçe ile enstitüye başvurması.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası
almış olması.

c) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyılda başaramaması.
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başarı şartlarını tamamlayamaması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere 2 şekilde yürü-

tülebilir. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sı-
navlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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Yüksek lisans programının amacı

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı
olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara
uygulayabilmesini kazandırmayı, 

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem
projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı örgün öğretimde ve ikinci öğretimde yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programı kapsamı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak
koşuluyla (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders dâhil) en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi 30 AKTS
olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir.

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 24 üncü madde
hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı giriş
koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek
olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
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Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 2 yarıyıldır,

azami öğrenim süresi ise 3 yarıyıldır.

(2) Öğrenimini 2 yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-

lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için üçüncü yarıyıla kayıt yaptırabilir.

Üçüncü yarıyılın sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başında

danışman olarak atar.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin

olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan

itibaren 21 inci maddeye göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar

enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-

nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem

projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje

veya rapor vermek zorundadır.

(5) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dö-

nem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şe-

kilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığınca önerilen birisi danışman olmak üzere 3 kişilik jüri tarafından başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Üçün-

cü yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir. Başarılı bulunan dönem projesi

anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 38 – (1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, toplam kredisi en az 120,

en çok 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (21 ulusal kredi) ayrıca bilimsel araştırma tek-

nikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile bir seminer dersi ve tez çalışması

olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasının ulusal kre-

disi olmayıp geçer veya kalır olarak değerlendirilir.
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(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans
veya lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, danışmanın onayı ile Üniversite içindeki
başka lisans ve lisansüstü programlardan da ders seçilebilir. Üniversite içinden alınacak ders-
lerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden se-
çilebilir. Başka bir programdan ve başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak AKTS top-
lamı 30’u geçemez.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yo-
luyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğre-
nim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Süre
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, aza-

mi öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders ala-
bilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda en az 8 adet 60 AKTS dersten, (bu derslerden birinin
seminer birinin ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi olmak koşu-
luyla) başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlık programı hariç, 4 yarıyıl içinde ba-
şarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 2 yarıyıl daha
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 40 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez

yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başında
tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim/ana-
sanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez ko-
nusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise
danışman veya tez jürisi önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa
etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma
veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği
durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak
enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez
çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra dönem
başından itibaren 2 yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorun-
dadır. Tezini teslim edecek öğrencilerin, tezini teslim etmeden önce içinde bulunduğu yarıyılda
kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara
uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak 5
nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.
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(2) Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat

temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat

yöntemlerinden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması

eser raporu ile birlikte ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

(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 kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri diğer

yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 2 yedek jüri üyesi bulunur.

(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez jürisi, tezin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak

öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az

3 gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tez-

lerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin

savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından

oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile

ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir

tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir

sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler

konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri

üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığınca tez sınavını izleyen 3 iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini

ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim

edilmemesi durumunda mezuniyet işlemleri yapılmaz, yönetim kurulu talep halinde teslim sü-

resini 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.
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(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yük-

sek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını ve bir adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez savunma sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun

bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; ana-

sanat programına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan uygulama sınav tarihi, diğer

programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınav tarihidir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için

en çok 3 ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden sa-

vunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini bir ay içerisinde teslim etmeyen veya dü-

zeltme sonrası savunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır ve kaydı silinir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek

lisans programı açık olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje

yazımı şartlarını yerine getirmek koşulu ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim/anasanat dalında

program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim/anasanat dalının sonunda parantez

içinde belirtilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 43 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz

etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla açılır.

Doktora programının kapsamı

MADDE 44 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve

tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döne-

minde en az 7 ders (daha önce lisansüstü programlarında almamışsa) ilave olarak bilimsel araş-

tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili konuları içeren bir ders, seminer dersi ve

tez çalışması olmak üzere ve bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS

doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan tez çalışması ile

uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araş-

tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer

dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez öne-

risi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere

en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla

45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.
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(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrul-
tusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt
dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 tanesini seçebilir.
Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise en fazla 4 ders alabilir. Dok-
tora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok 2 tanesini,
daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla,
yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü doğrul-
tusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka
lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora programların-
dan dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen
öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30 AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış ol-
maları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak
zorundadır. Bu derslerden en fazla 7 tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek lisans
programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 45 – (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 8 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi 4. yarıyıl sonunda en
az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders
dâhil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde,
lisans dereceli doktora öğrencisi 6. yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil) 120 AKTS ders ve 2 seminer der-
sinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç
8 yarıyıl, lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç 10 yarıyıl
sonunda programı başarı ile tamamlayamadığında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile 4 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması
halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
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(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen

aylarda yılda 2 kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin

bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edil-

miş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın so-

nuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci

başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez

yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği

kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı

başkanlığınca önerilen, görev süreleri enstitü yönetim kurulunca belirlenip onaylanan 5 kişilik

doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri

öğrencinin tez danışmanı, ikisi kurum dışından olmak üzere 5 kişilik sınav jürisini ve en az

biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 2 yedek jüri üyesini enstitüye önerir.

Doktora yeterlik sınav jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan,

komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite,

farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, 5 kişilik sınav

jürisi kurar. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-

manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya

olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğ-

renci sözlü sınava alınır. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az 3 gün önceden enstitüde ve ilgili

anabilim dalında ilan edilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri

ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı

ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların

her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100

üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, anabilim dalı başkanlığı ara-

cılığı ile en geç 3 gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

(9) 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 yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile

tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin tezli veya tezsiz

yüksek lisans programına geçebilmeleri, bu program için öngörülen şartları sağlamaları ile

mümkündür.
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Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belirlen-

dikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayıyla bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye
olmak üzere toplam 3 üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danış-
manı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin be-
lirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. Üyelerden biri aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteden
de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir.
(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komite-
sinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma
sınavı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi sa-
vunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) 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 red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci
hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı
olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 2 kez girmeyen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az

4 yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu 4 yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak de-
ğerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan
öğrenciler tezlerini sunamazlar.
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(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin 7 kopyasını ciltlenme-
miş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
(6) 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 kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil 5 öğretim üyesinden oluşur. En az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
2 yedek jüri üyesi bulunmalıdır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı
kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye
teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve
saati 3 gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç
30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelen
asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az biri diğer yükseköğretim kurumla-
rından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde
yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç 15
gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapı-
lacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen 3 iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç 30 gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre
içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; 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 ilişiği kesilir.
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(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok 6 ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

Doktora diploması
MADDE 51 – (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 3 kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez savunma sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren

sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım
kurallarına uygun olarak yazılmış sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Sanatta yeterlik
çalışması raporu (tez) sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygula-
mayı kapsayan görsel sanat araştırma yöntemlerinden birinin seçildiği; öğrencilerin sanat ala-
nındaki kuramsal bilgilerini yeni örüntülerle sistemli bir şekilde geliştirecekleri sanat projeleri
ile programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktardıkları bir çalışmadır.

(2) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az 15 dersin en çok 7 tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından se-
çebilirler.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve sanatta yeterlik raporunun sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlayan öğrenci, elde ettiği so-

nuçları araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen
eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni ha-
zırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje
jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışması raporunun kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik
çalışması, araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje veya resital, konser, temsil hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkan-
lığınca sınavı izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar
Mezuniyet ve diploma
MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin

bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi
için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora
tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da
sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitüye teslim edilmesi gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen; tezli yüksek lisans öğrenci-
lerine tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans, doktora öğ-
rencilerine doktora, sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sa-
nat dalının adı da yer alır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla 2 yarıyıl
süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğretim süresine sayılmaz.
İzin başvuruları eğitim-öğretim döneminin başlamasını izleyen bir ay içerisinde yapılır.
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(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) İzni sona eren öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtla-

rını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen

öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.

İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 2 yarıyıl izin alan öğrenciler öğre-

nimlerine izin süresinin ikinci yarıyılında devam etmek isterlerse ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.

Mazeret ve izin gerekçeleri

MADDE 57 – (1) Her türlü haklı ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden öğren-

ciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir

yıla kadar izin verilebilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 59 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato ta-

rafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz

konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. Ec-

zacılıkta uzmanlık eğitimi 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-

zacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SANATLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel
Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kaynak araştırmaları yapmak.
b) Eser tespit ve değerlendirmeleri yapmak.
c) Geleneksel sanatları koruma ve yaşatma çalışmaları yapmak.
ç) Geleneksel sanatlar alanında her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme ile deneme

ve tasarım çalışmalarını yapmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Medeniyetimizin temelini teşkil eden sanatlarımızın ülkemiz açısından sosyo-kültürel

önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında

özgün biçimleriyle tanıtımını yapmak.

23 Mart 2020 – Sayı : 31077                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



b) Geleneksel sanatlarımıza ait ilgili bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak, çeşitli ne-

denlerle yurt dışına çıkmış olan eserlerin ülkemizde iadesini sağlama yönünde çalışmak, bun-

ların fotoğraf, maket ve reprodüksiyonlarını sağlayıp sergilemek.

c) Geleneksel sanatların nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle

çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleş-

tirmek.

ç) Geleneksel sanatlar alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretimi,

tez çalışmalarını ve her tür bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek.

d) Öğrenci, personel ve halka yönelik eğitim amaçlı özel programlar düzenlemek.

e) Geleneksel sanatlar ve tasarım alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ya-

parak kongre, konferans, sempozyum, seminer, festival ve benzeri ulusal ya da uluslararası bi-

limsel etkinlikleri organize etmek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.

f) Geleneksel sanatlara ait eserlerin üretilmesi ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak,

eserlerin üretilmesi için gerekli aletleri almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

g) Kalemişi, hat, tezhip, minyatür, cilt ve katı’ gibi kitap sanatlarına ait örnekleri der-

lemek, koleksiyonlar ve müze oluşturmak.

ğ) Kütüphane ve müzelerde bulunan medeniyetimize ait yazma eserlerin, müzehhep

kitapların, levhaların korunması, bakımı, onarımı ve tasarımı ile üretim için gerekli çalışmalarda

bulunmak, laboratuvar ve atölye kurmak.

h) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri

yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak.

ı) Başta Konya ili olmak üzere geleneksel sanatları ihtiva eden sanatları devam ettirmek

ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, günümüzde de bu sanatlarla uğraşan sanat-

kârların deneyimlerinden yararlanmak ve üretimde bulunmak.

i) İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak kurslar düzenlemek ve bu kursları ba-

şarıyla bitirenlere ilgili mevzuatına göre sertifika/başarı belgesi vermek.

j) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yap-

mak ve koordinasyonu sağlamak.

k) Eğitim faaliyetleri doğrultusunda Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına bağlı

akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek, bu doğrultuda Avrupa

Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

l) Merkez tarafından ya da Merkez aracılığı ile geliştirilen (tasarlanan) ürünlerin tanı-

tımı, pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, turizm ve tanıtıma yönelik ürün çeşitlemesi

ve sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek.

m) Endüstri ve ürün tasarımı ile ilgili projeler hazırlamak ve projelerin uygulanmasında

kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak, kamu ve özel sektör kuruluşla-

rından talep edilen geleneksel izler taşıyan tasarım araştırma ve model geliştirme isteklerini

gerçekleştirmek.

n) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.
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o) Rektör ya da Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen amaca uygun di-

ğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan ve alanında uzman öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-

bilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre

karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim ele-

manları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri

yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden

sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık

etmek, alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden

oluşur. Diğer üyeler, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya

altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar

alınmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek.

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları için karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle

yapılacak projelere ve iş birliğine ait kararlar almak.

ç) Faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek.

d) Merkezin faaliyetlerinin etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe

uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun gerek görmesi ile Merkezin çalışmalarında et-

kinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hiz-

metlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; Yö-

netim Kurulunun önerisi ve belirleyeceği esaslara göre en fazla beş kişi olmak üzere sürekli

veya geçici olarak Üniversitede görev yapan personel, kurum veya kuruluşların temsilcileri

arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda

danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir. Merkezin

kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Merkez tarafından yapılan

çalışmaları değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenciler güz ve bahar dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan derslere ka-

yıt yaptırır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğ-

renciler, öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Kısmen dahi olsa çakışan dersler

birlikte alınamaz. Ancak önceki dönemlerde devam şartı sağlanmış tekrarlanan çakışan derslere

kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/8/2012 28389

2- 17/1/2013 28531

3- 11/3/2013 28584

4- 19/6/2013 28682

5- 24/4/2014 28981

6- 1/8/2014 29075

7- 29/6/2015 29401

8- 7/6/2016 29735

9- 24/4/2017 30047

10- 11/3/2018 30357

11- 5/6/2018 30442

12- 22/4/2019 30753

13- 15/8/2019 30859
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Danışma Kurulu: Enstitünün Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gerekli gördüğü hallerde Enstitünün çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışma

grupları ve araştırma masaları oluşturmak. Çalışma gruplarının ve araştırma masalarının ça-

lışma usul ve esaslarını belirlemek, çalışma gruplarının ve araştırma masalarının birbirleriyle

ve kendi aralarındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A

maddesi eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10/A – (1) Danışma Kurulu; Enstitünün ulusal ve uluslararası çalışma alan-

larında, bilgi, tecrübe ve eser sahibi kişiler ve bilim insanları ile bu alanlarla ilgili çalışmalarda

bulunan Üniversite içinden veya dışından, istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluş temsilcileri ve Balkanlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri

arasından en fazla otuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Enstitü Müdürünün

çağrısı üzerine, salt çoğunluk aranmadan, Enstitü Müdürünün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Enstitü Müdürünün teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun ka-

rarı ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Enstitü Müdürünün görevinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de ken-

diliğinden sona erer. Danışma Kurulu üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu; Enstitünün danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Da-

nışma Kurulu, Enstitünün ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağ-

lamak konusunda katkı sağlar. Enstitünün çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve öneri-

lerde bulunur ve değerlendirmeler yapar. Danışma Kurulu üyeliği gönüllülük esasına dayanır

ve Kurul üyelerine bu görevlerden dolayı ücret ödenmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2010 27736
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2516 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
30.000 ADET UIC ONAYLI K TİP 2501 KOMPOZİT FREN PABUCU 

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/154152 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71659 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 30.000 Adet UIC Onaylı K Tip 2501 Kompozit Fren 

Pabucu 
2 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1071 no. lu odaya 14/04/2020 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1071 no. lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi  http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2539/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 19. maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale kayıt numarası : 2020/141067 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 

27310 Şehitkamil/Gaziantep  
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  
    görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a)Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları 
  Biplan Pediatrik Dijital Anjiyografi Sistemi 1 

Adet 
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün 
göstereceği yere 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim 
günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 06/04/2020 Pazartesi günü 10:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.1’den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.4’den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.5’den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.6’dan görülebilir 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön 

yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale 
Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 06/04/2020 Pazartesi günü saat 

10:00’ a kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite 
Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 2284/1-1 
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HAMMADDE YÜKLEME BOŞALTMA VE ÜRETİM BANDINA SEVK İŞLERİ 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

HAMMADDE YÜKLEME BOŞALTMA VE ÜRETİM BANDINA SEVK İŞLERİ 

HİZMET ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında açık eksiltme yolu ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/151593 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hammadde Yükleme Boşaltma ve Üretim Bandına Sevk 

İşleri Hizmet Alımı ( Vardiyalı ve vardiyasız hammadde 

yükleme boşaltma ve üretime sevk işleri, depo temizlik 

işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması) 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 01 Nisan 2020 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar 

şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin toplam muhammen bedeli 1.658.709,86 TL dir. 

Geçici teminat miktarı 49,761.30 TL’dir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 2455/1-1 
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DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE  
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2020/161288 
1 - İdarenin 
a) Adı 
b) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Ayaş Yolu 18. Km. 

Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı 
 

1 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38X3,6X6000mm TS EN 10216 - 2 16Mo3 1.002 Mt 
2 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273x12,5x6000mm TS EN 10216 - 2 16Mo3 12 Mt 
3 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219x8,3x6000mm TS EN 10216 - 2 16Mo3 12 Mt 
4 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø25X3,6X6000mm TS EN 10216 - 2 P235 GH TC1 60 Mt 
5 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3X3,2X6000mm TS EN 10216 - 2 P235 GH TC1 6.000 Mt 
6 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,3x10x6000mm TS EN 10216 - 2 P235 GH TC1 162 Mt 
7 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x6,3x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 36 Mt 
8 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 36 Mt 
9 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51x3,2x6500 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 3.990 Mt 

10 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø114,3x3,6x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 48 Mt 
11 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x4,5x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 60 Mt 
12 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø63,5x4,5x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 36 Mt 
13 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x10x6000 TS EN 10216 - 2 16 Mo3 18 Mt 
14 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø114,3x4x6000 TS EN 10216 - 2 16 Mo3 24 Mt 
15 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 TS EN 10216 - 2 16 Mo3 36 Mt 
16 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x12,5x6000 TS EN 10216 - 2 P235 GH TC2 12 Mt 
17 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x5,6x6000mm TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 162 Mt 
18 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø380x16x6000 TS EN 10216 - 2 16Mo3 12 Mt 
19 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø323,9x8x6000mm TS EN 10216 - 2 P235 GH TCI 24 Mt 

 
b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 

(Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati :  06.04.2020 Pazartesi günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2020/156307 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Köpük Kesici Kimyasal Madde; 

  - 80 Ton Difizör ve Şerbet Arıtımı için 

  - 50 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su 

Arıtımı için 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : 01 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arası. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 tarihi, saat 10.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil 100,00 TL. (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.04.2020 tarihi, saat 10.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 -  Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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75 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2020/156228 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : 01 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arası. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 tarihi, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil 100,00 TL. (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 07.04.2020 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım 

halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip 

adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, 

çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. 

 

Fakülte-

Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ebelik 3 3 3 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya 

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği veya Halk Sağlığı 

Hemşireliği, Kadın hastalıkları ve Doğum (TIP) Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları (TIP), Aile Hekimliği (TIP) Halk 

Sağlığı (TIP Ana Bilim Dallarında doktora yapmış olmak. 

Odyoloji 2   
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon ABD uzmanlığını yapmış olmak 

Hemşirelik 3 3 3 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Yönetim, İç hastalıkları 

Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi 

Hastalıklar/ Ameliyathane Hemşirelik Alanında doktora 

yapmış olmak 

Beslenme ve 

Diyetetik 
2 2 2 Beslenme ve Diyetetik Alanında doktora yapmış olmak 
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Çocuk 

Gelişimi 

3 3 3 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi 

Alanında yüksek lisans/ veya doktora yapmış olmak. 

3 3 3 

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel 

Eğitim, Eğitim Birimleri, Klinik Psikoloji, Çocuk sağlığı ve 

Hastalıkları (TIP), Ruh Sağlığı Hastalıkları (TIP), Aile 

Hekimliği (TIP), Nöroloji (TIP), Enfensiyon hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji (TIP, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak. 

Spor 

Bilimleri 

  1 Hareket ve Antreman Bilimi alanında çalışmaları olmak 

 1  
Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Uygunluk veya Psikomotor 

Gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Psikoloji 

2 2  
Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde 

Yapmış Olmak 

  2 
Yüksek Lisans ve Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından 

Bir Tanesinde Yapmış Olmak 

İngiliz Dili 

Ve Edebiyatı 

 1  
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve doçentlik 

payesini almış olmak 

  2 
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak 

Türk Dili Ve 

Edebiyatı 
1 1  Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

3 3 3 
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak 

2 2 2 
Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak 

2 2 2 
Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

2 2 2 Elektrik Anabilim dalında doktora yapmış olmak 

2 2 2 Haberleşme Anabilim Dalı alanında doktora yapmış olmak 

2 2 2 Kontrol Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

Gıda 

Mühendisliği 

4 4 4 Gıda Teknolojileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

3 3 3 Gıda Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

İnşaat 

Mühendisliği 

1 1 1 Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 

1 1 1 Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Ulaştırma Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Yapı İşletmesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Yapı Malzemesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

Makina 

Mühendisliği 

1 1 1 Enerji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak 

1 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak 

2 2 2 Mekanik alanında doktora yapmış olmak 

2 2 2 Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak 
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Harita 

Mühendisliği 

1 1 1 
Harita Mühendisliği lisans mezunu olup Fotogrametri veya 

Uzaktan Algılama Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

2 2 2 
Harita Mühendisliği Kartoğrafya veya Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 

2 2 2 

Harita Mühendisliği lisans mezunu olup Harita 

Mühendisliği Arazi Yönetimi Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak 

 
Başvuru Adresi : Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON 
Tel : +90 462 334 64 44-45-47 
  rektorluk@avrasya.edu.tr 
 
ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI 
 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ALES YDS 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Anestezi 70 0 2 

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Lisans 

mezunu olmak. Alanında Tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

İlk ve Acil Yardım 70 0 1 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 

Hemşirelik veya Ebelik lisans 

mezunu olmak. Alanında Tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Odyometri 70 0 1 

Odyoloji, İşitme Engelliler 

Öğretmenliği Lisans mezunu 

olmak. Alanında Tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

İş ve Uğraşı Terapisi 70 0 2 

Ergoterapi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Lisans mezunu 

olmak, alanında tezli yüksek 

lisasn yapmış olmak. 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Adalet 70 0 2 

Hukuk Fakültesi Mezunu olup 

alanında yüksek lisans yapmış 

olmak 

Moda Tasarım 70 0 2 

Moda Tasarımı, Tekstil 

Mühendisliği veya Tekstil Moda 

Tasarımı lisans mezunu olmak ve 

ilgili alanların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Uygulamalı İngilizce 

ve Çevirmenlik 
70 80 2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercumanlık veya 

İngilizce Öğretmenliği bölümü 

lisans mezunu olmak ve bu 

alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak 

UYGULAMALI 

BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
70 0 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

veya Gastronomi bölümü mezun 

olup bu alanların herhangi birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
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BİRİM BÖLÜM/PROGRAM ALES YDS 
ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 
70 

(Sayısal) 
50 1 

Fakülte veya Yüksekokulların 

Hemşirelik bölümünden mezun 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

70 

(Sayısal) 
50 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

veya Anatomi Anabilim dalında 

yüksek lisans mezunu olmak veya 

yapıyor olmak. 

Çocuk Gelişimi 
70 

(Sayısal) 
50 1 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu 

olmak. Çocuk Gelişimi alanında 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

Ebelik 
70 

(Sayısal) 
50 2 

Ebelik veya Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yüksek lisans mezunu olmak veya 

yapıyor olmak. 

Sosyal Hizmet 70 50 1 

Sosyal Hizmet Lisas mezunu 

olmak alanında yüksek lisans 

yapıyor olmak veya yapmış 

olmak 

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 
evraklar: 

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 
dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, 
e-mail vs. açıkça belirtilecektir.) 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
• YÖK Formatlı özgeçmiş, 
• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 
• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden 

alınacak çıktı, 
• ALES Sonuç Fotokopisi, (Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES 

sınavından en az 70 puan almış olmak.) 
• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına 

Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak. 
• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir. 
• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 
• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 
• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri 

çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun 
tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.  

Adres : Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226   61010 Pelitli/TRABZON  
Tel : 0462 334 64 44 
  2523/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV İLANI 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 

adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-08 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş 
yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı 
KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile aynı puana sahip 
diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak 

olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi 
Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 
e-Devlet şifresi ile 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak 
müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 
edebileceklerdir. 

3 - İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” 
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme 
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 10 Nisan 2020 tarihi saat: 17:30’a 
kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini 
tamamlamak zorundadırlar. 

4 - Giriş (Sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim 
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim 
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı 
diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya 
da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

5 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde 
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

6 - Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle 
yüklemeleri gerekmektedir. 
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7 - Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel 
Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak 
çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında 
modüle yüklemeleri gerekmektedir. 

8 - Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 10 Nisan 2020 tarihinde saat:17:30’da 
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle 
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları 
gerekmektedir. 

9 - Giriş (Sözlü) sınav başvuru esnasında gerekli belgelerin bir veya birkaçını başvuru 
süresi içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstenilen 
belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş 
Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
11 - Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan 
duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde 
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak 
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 14 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız 
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

2 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 
sonuç listesine itirazlar 14-15 Nisan 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde 
ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul 
edilecektir. 15 Nisan 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya 
faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

3 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

4 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının altı katı (90) 
adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü 
katılım listeleri, 21 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisIeri.gov.tr adresli internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

5 - Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili 
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

6 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi 
Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları 
yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 
ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 



23 Mart 2020 – Sayı : 31077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 
Giriş (Sözlü) sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi 

bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde 
bulundurulacaktır. 

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Giriş (Sözlü) sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı 

ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (Sözlü) sınav notunu 
teşkil eder. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması 
gerekir. 

Giriş (Sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak 
üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste 
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi (09:30 
17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun 
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme 
alınmayacaktır. Sınav Kurulunca yapılan inceleme sonucunda Giriş (Sözlü) sınavı kesinleşmiş 
başarı listesi oluşturulacak ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak 
bildirilecektir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Giriş (Sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav 
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Giriş (Sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. 
Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik 
verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 
internet sitesinde ilan edilecektir. 

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 
Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar; 
1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya 
noterden onaylı fotokopisi, 

3 - Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet 
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf 
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 
dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf, 

4 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu, 

5 - Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel 
internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve 
imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 
Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen 
tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma 
hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 2488/1-1 
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK İLAN 

İlan Tarihi : 23.03.2020 
Son Başvuru Tarihi : 06.04.2020 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 
aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları ve ilanda 
belirtilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve 
süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2 - Özgeçmiş 
3 - Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir) 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve 

Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması) 

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

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm/ 
Program 

Unvan Adet Nitelik 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 

Profesör 1 

İç Hastalığı Hemşireliği alanında doktora 
yapmış olup hemşirelik doçenti olmak, 
doktora sonrası en az bir yıl yurt dışı 
deneyimi olması ve kardiyak 
rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Profesör 1 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olup hemşirelik doçenti 
olmak, doktora sonrası yurt dışı klinik 
deneyimi olması ve Onkoloji alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Doçent 1 

Hemşirelik esasları alanında doktora 
yapmış olup ve hemşirelik esasları ve 
yönetimi doçenti olmak, hemşirelik 
tanılar, fiziksel tespit ve İnme alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Hemşirelik mezunu olup hemşirelik 
esasları alanında doktora yapmış olmak. 

Ebelik 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 

Hemşirelik veya Ebelik mezunu olup 
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
veya Ebelik alanında doktora yapmış 
olmak. 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp fakültesi mezunu olup Kadın 
Hastalıkları ve Doğum alanında uzman 
olmak. Stres üriner inkontinans 
hastalarında mini sling cerrahisi sonrası 
uzun dönem sonuçlar ve yaşam kalitesi 
testleri üzerine çalışma yapmış olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp fakültesi mezunu olup, Ortopedi ve 

Travmatoloji uzmanı olmak. Travma 

konusunda deneyimli olması ve bu konuda 

çeşitli yayın ya da bildirilerinin bulunması, 

Kalkaneus kırıkları hakkında biyomekanik 

çalışma yapmış olmak, Pediyatrik 

suprakondiler kırıklar üzerine birden fazla 

çalışması olması. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu mezunu olup Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon alanında doktorasını 

yapmış olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup İç Hastalıkları 

uzmanı olmak, Endokrinoloji ve 

Metabolizma yan dal uzmanı olmak, 

Adrenal-gonadal hastalıklar ile ilgili 

çalışma yapmış olmak. İleri seviye tiroid 

ultrasonografisi için sertifika sahibi olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Beslenme ve Diyetetik mezunu olup 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmış olmak. 

Odyoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun 

ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, 

larinks ve trakea ile ilgili hayvan 

modellerinde çalışmalar yapmış olmak ve 

Yurtdışında baş boyun kanserlerinde 

moleküler çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Odyoloji ve konuşma bozuklukları 

alanında doktora yapmış olmak. 

Dil ve Konuşma 

Terapi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun 

ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. 

Otolojik cerrahi, nörootoloji, kafa kaidesi 

cerrahisi, koklear 

implantasyon cerrahisinde deneyim 

sahibi olmak. Odyoloji yüksek lisansına 

sahip olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Odyoloji ve konuşma bozuklukları 

alanında doktora yapmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Acil Tıp 

alanında uzman olmak. Travma ve 

geriatrik acil tıp konusunda eğitmen 

deneyimine sahip olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Hemşirelik Mezunu olup İç Hastalıkları 

Hemşireliği alanında doktora yapmış 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Acil Tıp ve İlk Yardım Bölümü mezunu 

olup alanında 2 yıl deneyimli veya Yüksek 

Lisans Mezunu olmak. 
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Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

Fizyoterapi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak. 

Hemiplejik hastalarda Robotik 

Rehabilitayson üzerine çalışma yapmış 

olmak, Elektroterapinin boyun ağrısı 

üzerine etkinliğini değerlendiren çalışma 

yapmış olmak. GETAT- Akupunktur 

üzerine çalışma yürütüyor olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi,  

Doçent veya 

Profesör 

1 
Tıp fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

mezunu olmak, alanında tezli yüksek 

lisans veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi 

Uzmanı olmak, Palyatif bakım ile ilgili 

ulusal projelere katılmış olmak, travma 

açısından hastanelerin derecelendirmesi ile 

ilgili bölgesel bir proje yürütmüş olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi 

uzmanı olmak. Cerrahi Endoskopi Eğitimi 

almış olmak. Uzmanlık eğitimi sonrası, 

üniversite kolorektal cerrahi kliniğinde üç 

aylık eğitim almış olmak ve 

belgelendirebilmek. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Hemşirelik mezunu olup Cerrahi 

Hemşireliği alanında doktora yapmış 

olmak. 

Optisyenlik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz 

Hastalıkları alanında uzman olmak. 

Katarakt cerrahisi, okuloplastik cerrahi ve 

refraktif cerrahisi alanında deneyimli 

olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz 

Hastalıkları alanında uzman olmak. Ön 

segment cerrahisi ve okuloplasti 

konusunda kurslara katılım sağlamış, 

cerrahi tecrübeye sahip olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz 

Hastalıkları alanında uzman olmak. Oküler 

İmmünoloji ve İnflamasyon alanında 

çalışma yapmış olmak. 
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Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

Odyoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun 

ve Boğaz Hastalıkları alanında uzman 

olmak. Foniatrik reedüksiyon (ses terapisi) 

ve vokal kord hastalıklarında deneysel ve 

cerrahi alanda deneyimli olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun 

ve Boğaz Hastalıkları alanında uzman 

olmak. Koklear implantasyon 

ameliyatlarında deneyim sahibi olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans 

veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

Anestezi 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon alanında uzman olmak. 

Sezaryen ve jinekolojik ameliyatlarda 

epidural anestezi uygulaması ve normal 

doğumda epidural analjezi uygulaması 

konusunda ileri düzeyde deneyim sahibi 

olmak ve bu konuda çalışma yapmış 

olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon alanında uzman olmak. 

Yoğun bakım hastalarında serum CRP 

düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki 

yeri konusunda çalışma yapmış olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında 

tezli yüksek lisans veya ilgili alanda en az 

2 yıl tecrübe sahibi olmak. 

Radyoterapi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji 

alanında uzman olmak. Kolorektal 

patolojilerin saptanmasında BT 

kolonoskopinin konvansiyonel 

kolonoskopi ile karşılaştırılması alanında 

tez çalışması yürütmüş olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi,  

Doçent veya 

Profesör 

1 

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Radyoloji 

alanında uzman olmak. Derin ven 

trombozu endovasküler tedavisi 

konusunda ve Nörovasküler hastalıkların 

endovasküler tedavisi konusunda 

çalışmaları olması. Bu alanda en az 5 yıl 

deneyim sahibi olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2020 – Sayı : 31077 

 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Dr. Öğretim 

Üyesi,  

Doçent veya 

Profesör 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji 

alanında uzman olmak. Girişimsel 

nöroradyoloji alanında yurtdışında üst 

uzmanlık (fellowship) eğitimi almış 

olmak. Yurtdışında öğretim üyesi olarak 

çalışmış olmak. Beyin anevrizma ve beyin 

arteriyovenöz malformasyonlarının 

endovasküler tedavisi konusunda yayınlara 

sahip olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji 

alanında uzman olmak. Statik ve dinamik 

Lumbosakral Vertebra grafilerinde ölçülen 

Lomber Lordoz açıları ile kronik bel ağrısı 

arasındaki ilişki, Romatoid Artrit'te 

akciğer değişiklerinin yüksek 

Rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile 

değerlendirilmesi alanında çalışma yapmış 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

Nükleer 

Teknoloji ve 

Radyasyon 

Güvenliği 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Mezunu olup Nükleer Tıp 

alanında uzman olmak. 

Avrupa Nükleer Tıp Board Sınavı 

sertifikasına sahip olması, PET-BT 

konusunda uzun süreli çalışma deneyimi 

olması, Takayasu arteriti ve PET-BT 

konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak. 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji veya 

Nükleer Tıp alanında uzman olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

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

bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyalarını 
rektörlüğe ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl 
açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında 
uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda 
uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir. 

3 - Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında atama kararı; puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğunun 
gözetilmesi ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir. 

 2405/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim 
Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 
takım, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1-Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

ÜNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta 

Uzmanlık Mevzuatına göre Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında uzmanlık belgesi 

almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta 

Uzmanlık Mevzuatına göre Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında uzmanlık belgesi 

almış olmak. 

Nükleer Tıp 

Profesör 1  

Doç. Dr. 1  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1  

İç Hastalıkları/ 

Hematoloji 

Profesör 1  

Doçent 1  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1  

Tıbbi Farmakoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1  

Göz Hastalıkları Profesör 1 

Retina ve Üvea hastalıkları ve 

Vitreoretinal Cerrahi konularında 

deneyimli olup, RPE ve İPE 

transplantasyonu konusunda deneysel 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

 

İşletme Profesör 1 

Üretim ve Pazarlama alanında ‘‘ 

Türkiye’de küçük ve orta boy işletmeler 

sorunlar ve çözüm yolları, girişimcilik ve 

küreselleşme’’ alanlarında çalışma ve 

yayın yapmış olmak. 
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İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Üniversitelerin Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği ve Bilişim 

Sistemleri lisans programlarının birinden 

mezun olmak ve bu alanlarda tezli yüksek 

lisans ve doktora derecesine sahip olmak. 

Nesne tabanlı programlama, veri tabanı 

tasarımı ve yönetimi, işletim sistemleri, 

programlama dilleri, bilgi yönetimi, bilgi 

erişimi, insan bilgisayar etkileşimi, makine 

öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar ağları 

gibi alanlardan bir kaçında ders verebilir 

durumda olmak. İlgili alanlarda ulusal 

veya uluslararası dergilerde yayın yapmış 

olmak. 

Hemşirelik 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 

Esasları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora diploması ‘‘Hemşirelik Esasları’’ 

alanında olmak veya Hemşirelik alanında 

Doktora derecesine sahip olup, Doktora 

eğitimi sırasında aldığı dersleri gösteren 

transkript ’in içeriğinde ‘‘Hemşire 

Esasları’’ temel dersleri bulunmak. 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora diploması ‘‘İç Hastalıkları 

Hemşireliği’’ alanında olmak veya 

Hemşirelik alanında Doktora derecesine 

sahip olup, Doktora eğitimi sırasında 

aldığı dersleri gösteren transkript ’in 

içeriğinde ‘‘İç Hastalıkları Hemşireliği’’ 

temel dersleri bulunmak. 

Doğum ve Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora diploması ‘‘Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği’’ alanında olmak 

veya Hemşirelik alanında Doktora 

derecesine sahip olup, Doktora eğitimi 

sırasında aldığı dersleri gösteren 

transkript’in içeriğinde ‘‘Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği’’ temel dersleri 

bulunmak. 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora diploması ‘‘Halk Sağlığı 

Hemşireliği’’ alanında olmak veya 

Hemşirelik alanında Doktora derecesine 

sahip olup, Doktora eğitimi sırasında 

aldığı dersleri gösteren transkript ’in 

içeriğinde ‘‘Halk Sağlığı Hemşireliği’’ 

temel dersleri bulunmak. 

 2533/1-1 
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan 

yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı 

Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini 

belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-

öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet 

dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Not : 

1 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.  

4- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı'ndan sağlayabilirler. (0 226 815 58 07- 58 11 - 58 13) 

5 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 

kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere 

uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan 

formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme 

formlarına Üniversitemiz http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani 

adresinden ulaşabilirler. 

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir. 

8 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

9 - Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir. 

10 - İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
ÜNVANI DERECESİ ADEDİ

AÇIKLAMA 

 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/ 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

veya Ergoterapi alanlarının 

birinde doktora yapmış olmak. 

 2524/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 22/3/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2020/4 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

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.


