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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına
ilişkin eğitim–öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürü-
tülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim–öğ-
retime, sınavlara, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı (EADB): Enstitü bünyesindeki programların

başkanını,
d) Enstitü Kurulu (EK): Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü

Kurulunu,

T.C.
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e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-
titüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,

f) Etik ihlal: YÖK’ün ilgili mevzuatında tanımlanan bilimsel araştırma ve yayın etiğine
aykırı eylemleri,

g) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,
ğ) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination Sınavını,
h) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da labo-
ratuvar saatinin yarısının toplamını,

ı) Müdür: Enstitü Müdürünü,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu

bitirme projesini,
k) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
n) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışma-

sındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,
o) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ö) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-
tülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yüksek-
öğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş
yapılması ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans
programı açık olması durumunda tezli yüksek lisans programına başvurmak için gerekli ko-
şulları yerine getirmek kaydıyla EADB önerisi ve EYK kararıyla belirlenen kontenjan dahilinde
toplam kontenjanın %20’sini geçmeyecek şekilde tezli yüksek lisans programına geçiş yapa-
bilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EADB önerisi ve EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans
programından mezun olabilmek için tezli yüksek lisans programına başladıktan sonra en az iki
ders, seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekir.

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

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans
diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES şartı aranmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına

sahip olmaları gerekir, ancak ALES puanı aranmaz.
(3) Adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşu-

luyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci ka-
bulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-
lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu yedi dersten bir tanesi bilimsel araştırma
yöntemleri ve etiği konularını içeren bir ders olmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer
dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yüksek-
öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğrencinin en
geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında, yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel
not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla
tamamlanması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak en erken
üçüncü yarıyılın sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez savunma-
sına alınabilir. Bu öğrencilere başarılı olmaları durumunda yüksek lisans diploması verilir.

(5) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dör-
düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
EADB önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıla kadar
ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversitenin

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin da-
nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar, ilgili EABD öğretim üyeleri veya diğer birimlerde görev yapan ilgili
bilim alanının öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde, Üniversitede ders veren veya  EYK tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman atanabilir. Atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya
kadar EADB tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tarafından yürütülür.

(5) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın EYK’ya yazılı başvurusu, ön-
ceki danışmanın, EADB’nin, yeni danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü tez yazım kılavuzu kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin son
15 gün içinde alınmış intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkan-
lığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üni-
versite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin altı adet nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını EABD aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, Enstitü Anabilim Dalı koordinatörlüğünde söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda tez savunma sınavı, EYK kararıyla
uzaktan savunma sınavı olarak da gerçekleştirilebilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir.

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

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

(9) Öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla aynı programın tezsiz
yüksek lisans programı açık olması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süre-
sini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine ge-
tirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalındaki programın Üniversite tarafından onaylanmış adı bulunur.  Me-
zuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Öğrenci YÖK’ün sistemine giriş yaparak YÖK Tez Veri Giriş ve Paylaşım Formunu
referans numarası alarak Enstitüye teslim eder. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek
lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine su-
nulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve

bir dönem projesi olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Bu 10 dersten bir tanesi
bilimsel araştırma yöntemleri ve etiği konularını içeren bir ders olmak zorundadır. Öğrenci,
dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı

Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın EYK’ya yazılı başvurusu, ön-
ceki danışmanın, EABD’nın, yeni danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabi-

lim/Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına başlamadan önce doktora yeterlik sınavını başarıyla geç-
mesi ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez konusunu Enstitüye bildirmesi zorunludur.

(4) Doktora programlarında EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 70 puana sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az 10 yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
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dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 65 puana sahip olmaları gerekir.

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

(2) Hazırlık sınıfları hariç, 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. 

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

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-
ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-
meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğ-
renci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya
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ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

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

(5) Doktora programından mezun olabilmek için azami süre yedi yarıyıldır. Yeterliği
tamamlamayı müteakiben üç adet tez izleme komitesi toplantısını tamamlayan öğrenci tez sa-
vunmasına müracaat edebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) En geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, EADB her öğrenci için Üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla ke-
sinleşir. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrencinin akademik danışmanlığı görevini Enstitü
Anabilim Dalı Başkanı yürütür.

(2) Danışmanlar, ilgili EADB öğretim üyeleri veya diğer birimlerde görev yapan ilgili
bilim alanının öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde, EYK 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 da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen
ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniver-
sitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(5) 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.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını Enstitüye önerebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorun-
dadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışma-
nının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi toplantıları, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
birer kez olmak üzere yılda en az iki kez ve en geç altı ayda bir yapılır. Bu toplantılarda TİK
üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda tez süreci yapılandırılır. 

(5) TİK toplantısı sonunda danışman ve TİK üyeleri tarafından doktora tez izleme ko-
mitesi toplantı tutanağı doldurularak imzalanır ve en geç üç gün içinde Enstitüye teslim edilir.

(6) Doktora tez savunma sınavından önce en az üç TİK toplantısının (doktora tez önerisi
savunması hariç) yapılmış olması ve tutanakların zamanında Enstitüye teslim edilmiş olması
gerekir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB tarafından işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. Her yarıyılda sadece bir tez izleme komitesi yapılabilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 23 – (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 Enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK 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 EYK’nın onay tarihidir. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 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.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

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

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için danış-
manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin prog-
ramı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK 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.
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(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB önerisi ve EYK’nın
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar konusunda genel kurallar
uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Yüksek lisans öğrencileri
bilimsel hazırlık programı kapsamında aldıkları dersleri tamamladıklarında harf notu ile değil
başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilirler.

(5) Öğrenci birinci yarıyıl alıp başaramadığı dersin yerine takip eden yarıyıl, EADB
önerisi ve EYK kararı ile bir başka ders alabilir.

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

Uzaktan öğretim programları
MADDE 31 – (1) 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 programla-
rının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim ku-
rumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar
Senato kararı ile belirlenir.

(2) Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan örgün öğretim programlarındaki mevcut ders-
lerin %40 oranına kadar olan kısmı uzaktan öğretim yoluyla sürdürülebilir.

Misafir öğrenci ve özel öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında

öğrenim gören öğrenciler, ilgili EADB görüşü ve EYK’nın onayı ile misafir öğrenci olarak ka-
bul edilerek danışmanlık ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu
statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğren-
ciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine
getirmek zorundadırlar. 
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(2) Misafir öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir.
Bu öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin kredisi ile başarı notunu belirten belge ve-
rilir.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda
verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.   

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

(7) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları ilgili yönerge ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve ka-
yıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl
öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü
Müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak,
Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

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

leşmesi için gerekli koşullar EYK tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıklarının önerileri üzerine
EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. 

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

(5) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programla-
rında yer alacağını, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı belirler ve EADB tarafından ona-
nır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belir-
lenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.
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Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili EADB
önerisi ile EK tarafından belirlenir. 

(2) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer ders türlerinin
%20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınav-
larına alınmaz. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. 

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

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

(7) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 3/6/2013 tarihli ve 28666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Antalya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Mal-

zeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organ-
larına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri

ile Rektörlüğe bağlı birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında malzeme teknolojileri ile ilgili akademik,

Üniversite-sanayi ve/veya Üniversite kamu iş birlikleri oluşturarak özel sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama çalışmaları yapmak, danışmanlık
yapmak, eğitim vermek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller dü-
zenlemek.

b) Malzeme teknolojileri ile ilgili yeni gelişmelerin takibi ve uygulaması için yurt içi
ve yurt dışındaki kurumlar ile iş birliği yapmak,  projeler üreterek bilimsel araştırmalar yapmak
ve bunların yayımlanmasını sağlamak.

c) Malzeme teknolojileri ile ilgili yeni ürün ve teknolojilerini, sanayi ve kamu ihtiyaçları
doğrultusunda iş birliği ve/veya ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları geliştirmek. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uygulamalı çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak, projeler üretmek, araştırmacı

yetiştirmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.
b) Ülkemizin öncelikli alan hedefleri doğrultusunda Üniversite birimleri ve Üniversite

dışı araştırmacıların ortak kullanabileceği uygulama ve araştırma altyapı ve sistemleri oluştur-
mak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunan
akademik kuruluşlar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör ile iş
birliği yapmak, bu kurumlara danışmanlık veya test belgesi vermek.
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ç) Toplumun ihtiyacı olan direkt ve dolaylı alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak, resmî
ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veya eğitim vermek.

d) Üniversitede konu ile ilgili uygulama, ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek li-
sans ve doktora çalışmaları yapılmasını ve sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara, se-
minerlere, sempozyumlara, çalıştaylara, fuarlara ve diğer bilimsel toplantılara katkı sağlamak
veya bunları düzenlemek ya da bunların düzenleme kurullarında yer almak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren mevcut merkez ve birimleri des-
teklemek.

g) Sanayi ve kamu birimleri ile ilgili tematik alanda ürün ve sistemler geliştirmek.
ğ) Sanayi ve kamu birimleri ile ilgili tematik alanda prototip ürün ve sistemler geliştir-

mek.
h) Ar-Ge ürünlerinin geliştirilmesi ve sanayileşmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında belirli miktarı geçmemek ve Ar-Ge çalışmaları

kapsamında kalmak kaydı ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin üretimini ve/veya
geliştirilmesini sağlamak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında belirli miktarı geçememek ve Ar-Ge çalışmaları
kapsamında kalmak kaydı ile Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini ve/veya
geliştirilmesini sağlamak.

j) Üniversitenin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretilmesine destek olmak.
k) Ulusal ve çok uluslu projeler hazırlama, hazırlanmış projelerde ortak olarak yer al-

mak.
l) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Ar-Ge

çalışmaları yürütmek.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür
aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-
ları arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer .

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
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b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını ka-
tılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

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

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

bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel

kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dol-

madan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-

lendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-

lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlen-

direceği personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen/Merkezin yer aldığı projeler kapsa-

mında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kulla-

nımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu
için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince
bir kez kullanılır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için birim kurulu tarafından belirlenen
zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve birime
dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları, yarıyıl sonu sınavları veya yaz okulu not-
larının kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Ölçme ve Değerlendir-
me Uygulama Esaslarına göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders,
tekrar alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi ön lisans ve lisans programlarındaki öğrenci-

lerin, başarı durumlarının değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen Ölçme ve Değerlen-
dirme Uygulama Esaslarına göre gerçekleştirilir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı
Pekiyi  AA 4,00
İyi-Pekiyi BA 3,50
İyi      BB 3,00
Orta-İyi   CB 2,50
Orta             CC 2,00
Şartlı Geçer DC 1,50
Şartlı Geçer DD 1,00
Başarısız  FF 0,00
Devamsız DZ 0,00
Muaf  M -
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki notlardan;
a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üze-

rinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.
c) FF notu başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarı-

yılda tekrarlar.
ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.
d) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği

ilk yarıyılda tekrar alınır.
(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişik-

likler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.
(5) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı

durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.
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(6) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya yabancı uyruklu öğrenci
statüsünde Üniversiteye kaydolan öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde Senato tarafından
farklı esaslar belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2016 tarihli ve 29768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir. 

“a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UZEM)’ni,”

“e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faa-

liyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştır-
ma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç
ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme
temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının
açılması, yürütülmesi ve koordinasyonu işlemlerini sağlamak, kamu ve özel sektör kurumları-
nın eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştiril-
mesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yayınlar
yapmak, Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ni-
teliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak; başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu
ve özel kurumların talepleri doğrultusunda araştırma, eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri
sunmaktır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2019 30898

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2020 31248
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b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika
programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-
timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Üniversite içi veya Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon ve
ders içeriklerini üretmek, akreditasyonları yapmak/yaptırmak, bu konularda danışmanlık yap-
mak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

e) Uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek. 
f) Uzaktan eğitim yöntemiyle sertifika ve eğitim programları, kurslar, seminerler, kon-

feranslar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, alan araştırmaları, bilimsel ve sosyal etkinlikler
planlamak, düzenlemek veya düzenletmek, belgelendirmek ve bu faaliyetleri desteklemek.

g) Uzaktan eğitimle ilgili veya uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecek kurs ve diğer bi-
limsel etkinliklerin teknolojik altyapısını sağlamak. 

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

h) Üniversite içi veya Üniversite dışı kurum, kuruluşlar ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu
ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini
artırmak ve istendiğinde sınav hizmeti vermek.

ı) Çeşitli amaçlarla; seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araş-
tırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesini ve uyarlanmasını planla-
mak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

i) Yurt içinde ve yurt dışında sınavlar düzenlemek veya düzenletmek, bu faaliyetlere
ilişkin olarak ilgili mevzuat doğrultusunda satın alma, kiralama işlemlerini yapmak, sınavların
organizasyonunu sağlamak.

j) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaş-
tırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

(2) Merkez, faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili mevzuatı kapsamında döner sermaye
faaliyetlerinde bulunabilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün dört aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona
erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden gö-
revlendirme yapar. Gerekli görülen hallerde Müdür süresi sona ermeden de görevden alınabi-
lir.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu
öğretim elemanları arasından önereceği bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilebilir.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılıp başkanlık eder ve Mü-
dürlüğe dört aya kadar vekâlet edebilir.
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(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardım-
cısı yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cısının da görevi sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.
e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe

sunmak.
f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışma grupları oluşturmak.
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; taraflarla görüşmeler yap-

mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ve müdür yardımcısı dahil en fazla dokuz

üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitede kadrolu olarak çalışan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendiri-
lebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üni-
versite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görev-
lendirilir. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili
bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantı-
larına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir. 

“Harcama yetkilisi
MADDE 12/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12/B – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2016 29768
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 137 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 141 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 118 
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Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 146 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 113 
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 174 

—— • —— 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 175 

—— • —— 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 158 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2020/56 
KARAR NO : 2020/237 
DAVACI : K.H. 
SANIK : MEHMET AK, Yusuf ve Serpil oğlu, 12/01/1996 ANTALYA 

doğumlu, ANTALYA, KEPEZ, Varsak/Karşıyaka Mah./Köy 
nüfusunda kayıtlı. Habibler Mah. 5552 Sok. No: 11 Kepez/ANTALYA 
adresinde oturur. 

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve 
Kullanmak, 

SUÇ TARİHİ : 22/05/2016 
SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 
KARAR TARİHİ : 07/07/2020 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Mehmet AK hakkında üzerine atılı eylem 

nedeniyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 191/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, 
sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiş olup, sanık 
bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.  
 150 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 140 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Sıra 
No Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 

Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

1 6562 5 145.000,00 
m² 

KSA E: 1.00  
Yençok: 12,50 m 

125,00 TL 18.125.000,00-TL 543.750,00-TL 

2 6562 6 209.143,46 
m² 

KSA E: 1.00  
Yençok: 12,50 m 

125,00 TL 26.142.932,50-TL 784.300,00-TL 

3 6570 13 
45.000,00 

m² 
KSA E: 1.00  

Yençok: 12,50 m 
125,00 TL   5.625.000,00-TL 168.750,00-TL 

4 6570 18 
214.298,12 

m² 
KSA E: 1.00  

Yençok: 12,50 m 
125,00 TL 26.787.265,00-TL 803.620,00-TL 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 27.01.2021 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 27.01.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2021 – Sayı : 31361 

 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin 

olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli 

vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
ı) Söz konusu taşınmazların, imar planında KSA (Küçük Sanayi Alanı) alanında kalması 

sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, ihale ilan tarihinden önce Gaziantep il sınırları içerisinde 
kurulmuş Kooperatif olduğunu gösterir belgeleri teklif zarflarında sunacaklardır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 157/1-1 

—— • —— 
400-500 Gr. SİYAH ÇAY İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

2.200.000 adet 400-500 gr. Siyah Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/ RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.01.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 56/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
Consultancy Services for Social Guidance and Awareness Studies for the Schools to be 

Retrofitted and Reconstructed 
(AIIB-CA5.1.1) 

Country : Turkey 
Name of the Project : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness 

(ISMEP) Project 
Loan No./Grant No. : L0319A 
Assignment Title : Consultancy Services for Social Guidance and Awareness Studies 

for the Schools to be Retrofitted and Reconstructed 
Reference No. : AIIB-CA5.1.1 
The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit has 

received a loan from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) toward the cost of the 
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project and intends to 
apply part of the proceeds for Consulting Services for Social Guidance and Awareness Studies for 
the Schools to be Retrofitted and Reconstructed. 

The consulting services (“the Services”) consists preparation, implementation and 
distribution of training programs in collaboration with Provincial Directorate of National 
Education, in order to provide information about new features of schools after retrofitting or 
reconstruction and raise awareness for disasters with basic principles of individual disaster 
preparedness given under safe life training modules for school administrators, teachers, students 
and parents during pre-period of retrofitting in schools to be retrofitted (about 50 schools), and 
during post periods of reconstruction in schools to be reconstructed (about 100 schools); for 
school administrators and teachers in hosting schools. 

Consultants shall have the following capabilities: 
a. The Consultant shall be experienced in conducting social studies for disaster based 

awareness activities and similar trainings about Safe Life, Eemergency and disaster awarness and 
preparedness, emergency plans (For public agencies and facilities like schools, hospitals, etc.), 
etc. with Ministry of Education or other related public agency and institutions. 

b. The Consultant shall have experience in preparing and implementing training programs 
for different target groups, preferably schools and school related communities like students, 
parents of the students, school managements, teachers, etc. 

c. The Consultant shall have experience in the implementation of projects financed by 
EIB, EU or other International Financing Intermediaries 

The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit now 
invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the 
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the 
required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria 
are: 

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year 
of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2016-
2017-2018-2019-2020), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise. 
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• The Consultant must have the experience of similar assignment completed in the last 
past five years for Social Guidance and Awareness Studies for the Schools. Details of experience 
in similar assignments undertaken, including value of consulting services and value of works, 
location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for 
contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract 
commencement and completion dates, brief description of the contract; 

• Letters of recommendation from previous Employers; 
• Curriculum Vitae, specifying experience in similar assignments, max 10 CVs of experts 

of various professions requested under such services) of staff who may be available to work on 
the assignment(s); 

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if 
the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted 
for the leading company and the associate companies. 

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 
involved. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section II, paragraph 4.4, and 
paragraph 4.9 of the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 2016, setting forth 
the AIIB’s policy on conflict of interest and eligibility. 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 
In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 
liable for the entire contract, if selected. 

A Consultant will be selected in accordance with the CQ (Consultant’s Qualifications 
Based Selection) method set out in the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 
2016. 

Further information can be obtained at the address below during office hours 10:00 a.m. 
to 16:00 p.m. local time. 

Expression of interest dossier shall be submitted in both hardcopy & softcopy(digital) 
formats and must be delivered in a written form to the address below by surface mail, courier or 
hand delivery by February 16th, of 2021 | 16:00 (local time, Istanbul). Applications by e-mail 
shall not be accepted. All submitted data shall be in English language. IPCU reserves the right to 
reject the applications received after the abovereferenced date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
Attn : Kazım Gökhan ELGİN 
  Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6 
  Üsküdar/Istanbul/TURKEY 
Tel : +90 216 505 55 00 
Fax : +90 216 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
 154/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 192/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 192/2/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İBEF, Türk Edebiyatı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine,      
09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurt dışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde İBEF Dekanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 11.01.2021 

Son başvuru tarihi : 25.01.2021 

Ön değerlendirme tarihi : 28.01.2021 (Sonuçlar http://web2.bilkent.edu.tr/turkce-

birimi/ adresinde yayınlanacaktır.) 

Giriş sınav tarihi : 02.02.2021 

Sonuç açıklama tarihi : 04.02.2021 

FAKÜLTE : İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 

BÖLÜM : Türk Edebiyatı Bölümü 

AKADEMİK UNVANI : Öğretim Görevlisi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 

ÖZEL KOŞULLAR : Üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine 
bağlı bölümlerinde yüksek lisans yapmış 
olmak. Lisans derecesini Türk Dili ve 
Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği alanında 
almış olmak. YDS'den en az 80 puan almış 
olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil 
bir puan almış olmak. ALES'ten 70 ve üzeri 
puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta 
Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi 
olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten 
muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ  : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 06800, Bilkent 
Ankara 

 186/1-1 
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Kamu İhale Kurumundan: 
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına 
göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı 
alınacaktır. 

GRUP PUAN TÜRÜ FAKÜLTE / BÖLÜM KADRO SAYISI 

YAZILI SINAVA 

ÇAĞIRILACAK ADAY 
SAYISI 

1.Grup KPSSP:4 Hukuk Fakültesi 5 100 

2.Grup 

KPSSP:18 
KPSSP:23 

KPSSP:28 

KPSSP:33 

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri 
5 100 

3.Grup 
KPSSP:1 
KPSSP:2 

Bilgisayar Mühendisliği,Bilgisayar Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri,Bilgisayar ve Enformatik 
Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri 

Mühendisliği,Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,Yazılım 
Mühendisliği, Yazılım Geliştirme,Elektrik-

Elektronik Mühendisliği,Elektronik 

Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

7 140 

İnşaat Mühendisliği 3 60 

 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuzca ya da 

bu yönde alınacak karar üzerine muhatap Kurumla İdaremiz arasında düzenlenecek protokol 
kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim 
kurumlarından biri tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav 
tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / 

bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar), 

4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 
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5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu 
Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan 
puan türlerinin herhangi birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan 
adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday 
arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul 
edilecektir), 

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi 
bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan 
adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir). 

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1) Yükseköğretim diploması veya diploma denklik belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, 

yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi veyahut www.turkiye.gov.tr adresindeki 
“e- Devlet” uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit 
edilebilen Yükseköğretim Mezun Belgesi, 

2) 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (Üstündeki 
barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen), 

3) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf, 
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 
Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde 

sona erecektir. Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, 
adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir. 

Adayların sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu 
İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki “Sınav Başvuru Formu”nu elektronik 
ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için 
istenen tüm belgeleri söz konusu modüle yüklemek suretiyle; şahsen veya posta yoluyla 
başvuracaklar ise, formun çıktısını imzalayarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu 
İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 
Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır. 

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla 
ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı belge 
yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün 
olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni 
belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu 
yenileyebilecektir.) 

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ: 
Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarca; Kurumun resmi 

internet sitesinden ya da sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya 
yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde bunlar tarafından duyuru şeklinde ilan 
edilecek internet adresi üzerinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi 
gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav 
saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir. 
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Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde 
kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik 
belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. 

V. SINAV KONULARI: 
1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku, 
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 

Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), 
İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, 

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, 
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi 

Sistemi, 
e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar 

Analizi, İşletme İktisadı, 
2) 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri 

mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır. 
VI. YAZILI SINAV: 
Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır. 
1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, 

b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun 
sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru 
grubundan sınava katılabilirler. 

3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri 
mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır. 

Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınava 1. ve 2. gruptan katılacak 
adaylar; alan bilgisi sınav konuları (Kamu Hukuku Grubu, Özel Hukuk Grubu, İktisat Grubu, 
Maliye Grubu ve İşletme ve Muhasebe Grubu) arasından hangi üç soru grubunu tercih ederlerse 
etsinler, hepsi kendi içerisinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilen bu soru gruplarının her 
birinden en az 60 puan almak suretiyle ve toplamda üç soru grubundan alacakları notların 
ortalaması da en az 70 puan olmak şartıyla başarılı sayılacaklardır. Sınava 3. gruptan katılacak 
adayların da sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir. 

VII. SÖZLÜ SINAV: 
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak 

üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak 
kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul 
edilecektir. 
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Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı 
Kurum ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 

Sözlü sınav adayların; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların 
sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. 

VIII. SINAV SONUCU: 
Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, 

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını 
tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı 
kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar. 

Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından 
fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, 
giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir. 

Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro 
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması 
yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya 
başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 
altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Tlf : (312) 218 48 43 
Faks : (312) 218 48 83 
Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen 

bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında 
adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 

 11346/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik 
Fakültesinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

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

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

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

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

Doçent kadrosu için:  
•Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
•Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  
•Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
•İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  
•Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
•Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya ve 
Biyoloji 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ya da Hesaplamalı 
Bilimler ve Mühendislik alanlarında doktora yapmış 
olmak. Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin alt konusu 

olan hesaplamalı sistem biyolojisi ve ağ biyolojisi 
konularında uzmanlaşmış olmak.  Alanında ve/veya 
disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

25 Ocak 2021 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya ve 
Biyoloji 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Kimyasal süreçlerin dinamik optimizasyonu, 
modellenmesi ve kontrolü, belirsizlik altında karar 

verme, enerji sistemleri tasarımı ve sistem 
entegrasyonu, yenilenebilir enerji sistemlerinin en 

iyilenmiş tasarımı ve yönetimi, ve bu alanlarda yapay 
zeka uygulamaları geliştirme konusunda 

araştırmalarda bulunmuş/bulunuyor olmak. 

25 Ocak 2021 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları 

alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 11 OCAK 2021 - 25 OCAK 2021 

Son Başvuru Tarihi : 25 OCAK 2021 Saat:17.00 

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr  sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi: 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 OCAK 2021 

Giriş Sınavı Tarihi : 29 OCAK 2021 

Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi : 01 ŞUBAT 2021 

Fakülte Unvan 
Enstitü/Anabilim 

Dalı/Bölüm 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp Profesör İç Hastalıkları 1 
Tıp Doktoru, İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı 

olmak. 

Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 

Hemşire ve iç hastalıkları doktorasına sahip olmak. 

Kalp yetmezliği konusunda araştırmalar yapmış 

olmak.  

Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 

Hemşire ve cerrahi hastalıkları doktorasına sahip 

olmak. Kalp cerrahisi ve mekanik ventilatör konusunda 

araştırmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Doçent veya Dr. 

Öğretim Üyesi 
Hemşirelik 1 

Hemşire ve psikiyatri hemşireliği doktorasına sahip 

olmak. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye 

uyum konusunda araştırmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi  Ebelik 1 

Hemşire ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği 

doktorası yapıyor olmak. Ebelik alanında en az 10 yıl 

deneyim sahibi olmak. 

Eczacılık Araştırma Görevlisi 
Farmasötik 

Toksikoloji 
1 

Eczacı ve Farmasötik Toksikoloji’de yüksek lisans 

veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu 

programlardan birine başvurmuş olmak.   

Eczacılık Araştırma Görevlisi Klinik Eczacılık 1 Eczacı ve Klinik Eczacılıkta doktora yapıyor olmak.  

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yüksek lisans veya  

doktora yapıyor olmak.  
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Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Ebelik 1 

Ebelik lisans mezunu ve ebelik ya da doğum ve kadın 

hastalıklarında yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak.  

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 1 

Hemşirelik lisans mezunu ve doğum ve kadın 

hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak.  

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 1 

Hemşirelik lisans mezunu ve çocuk sağlığı ve 

hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

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

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

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 11.01.2021  
Son Başvuru Tarihi : 26.01.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

İktisadi ve İdari 

Bilimler  Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü 
Doç. Dr. 1 

İstatistik Lisans mezunu olmak, Doktorasını İstatistik 

Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçentliğini Üretim 

ve Operasyon Yönetiminde almış olmak. Tedarik 

Zinciri Yönetimi ve Çok Kriterli Karar Verme 

konularında yayın ve çalışmaları olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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