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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

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

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenen krediyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elek-

tronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin  17  nci   maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Zorunlu, seçmeli ve ön koşullu dersler

MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içeri-

sinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak kabul edilebilir. Ön koşullu

dersler, derse kayıt yapılabilmesi için bölüm/anabilim dalı/program başkanlıklarının teklifi ve

ilgili kurul kararı ile başka ders/derslerden en az DD harf notunun alınmasının zorunlu olduğu

dersleri ifade eder.
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(3) Seçmeli derslerin açılması, kaldırılması veya alt-üst kontenjan sınırı belirlenmesi

bölüm/anabilim dalı/program başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile yapılır.

(4) Seçmeli dersler, mesleki eğitimi tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan

veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden

de oluşabilir.

(5) Öğrenciler talepleri halinde, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü

zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, danışmanın teklifi ile kayıtlı olduğu ve ders alacağı bö-

lüm/anabilim dalı başkanının onayı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer

alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak

bu dersteki başarı durumu ayrı bir belgede gösterilir.

(6) Seçmeli dersler, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler

içerisinde ders kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Yeni kayıt olan öğrenciler, kayıtlarını takip

eden ilk iki yarıyılın her birinde azami 30 kredi ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, Üniversitede iki yarıyıl ders kaydı yaptırdıktan sonraki yarıyıldan iti-

baren ders kayıt işlemini en son hesaplanan GNO’suna göre yaparlar.

(3) Öğrencilerden, GNO’su 0-1,99 olanlar 30; 2,00-2,49 olanlar 35; 2,50-2,99 olanlar

40; 3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve

takip eden yarıyıllardaki ön koşul şartını sağladıkları derslere kayıtlanabilirler.

(4) Öğrenciler, başarısız oldukları ve hiç almadıkları derslere öncelikli olarak kayıt ol-

mak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alt dönem derslerinden başlayarak

derslere kayıt olurlar.

(5) Bir üst yılın yarıyılından ders alabilen öğrenci o yarıyıldaki derslerin tamamına ka-

yıtlanmadan daha üst yılların yarıyıllarından ders alamaz.

(6) Bir dersin alınabilmesi için dersin ilgili dönemde, ilgili birimde ya da Üniversitenin

diğer birimlerinde açılmış olması gerekir.

(7) Birinci sınıfta öğrenime başlayan veya yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğ-

rencilerden ders muafiyeti talebinde bulunanlar, kayıtlarını takip eden ilk iki yarıyılın her bi-

rinde ilgili yarıyılda 30 kredi sınırını aşmamak ve ön koşul şartını sağlamak kaydıyla alt yarı-

yıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki derslere kayıtlanabi-

lirler.

(8) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belir-

lenen ders ekle/sil döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildi-

rebilir veya yeni derse kayıt olabilirler.

(9) Öğrencinin ön koşullu dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki ön koşul

ders/derslerden en az DD notu almış olması gerekir.

(10) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, alt yarıyıllardan istedikleri dersleri tekrar

alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(11) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili

başka bir seçmeli ders alınabilir. Başka bir seçmeli ders alınması durumunda alınan bu derse

devam zorunludur.
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(12) Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin kayıt olabilecekleri ders kredi mik-

tarı çift anadal ve yan dal esaslarına göre belirlenir.

(13) Ders kayıtları ve ders ekle/sil döneminden sonra öğrenci, derse kayıtlanamaz ve

dersi bırakamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve yarıyıl sonu sı-

navlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul

edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul

edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına

girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında sınavlarla ilgili

suç sayılan eylemlerden birini gerçekleştirdiği yapılan disiplin soruşturması ile belirlenen öğ-

renci ilgili sınavdan sıfır almış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edi-

len vekiline verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış

olan öğrencilerden, GNO’su 0-2,99 olanlar 42; 3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yarıyıl-

lardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki ön koşul şartını sağladık-

ları derslere kayıtlanabilirler.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2019 30898

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/9/2020 31248
2- 11/1/2021 31361
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen

lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınav-
lara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi ve Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

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

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı
bulunan anabilim dalının başkanını,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü bünyesindeki anabilim/anasanat dalı program koordinatör-
lerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Program Koordinatörü: Üniversitenin lisansüstü programlarını yürütmek üzere enstitü

müdürü tarafından enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görevlerini yürütmek üzere atanan
lisansüstü programlarla ilgili tüm akademik işlerden sorumlu ve yetkili kişiyi,

i) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
k) 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 edilen puanı,

l) Tez izleme komitesi: Doktora programında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen
komiteyi,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
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o) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı
dil sınavları ile bu sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
p) Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl
MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi ta-

kip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil
olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl/dö-
nemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve ta-
rihler akademik takvimde belirtilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Enstitülerde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara baş-

vuru koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlamak için yeter sayısı, başvuru ve
kayıt tarihleri, sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek Senatoda görüşülür ve ilgili
enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci ve yatay geçiş kontenjanları ayrı
ayrı belirtilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversite tarafından ilan edilen
başvuru evrakları ile şahsen veya çevrimiçi sistem üzerinden olacak şekilde yapılır.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların ka-
yıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni işlem
başlatılır.

(4) Enstitüye yapılmayan başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz.

Öğrenim dili
MADDE 7 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türk-

çedir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğ-
renim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

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

tülebilir. Öğrencilerin Üniversite tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yap-
maları bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirlenen yatay geçiş kuralları çerçevesinde yapılır.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-
teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, başka yükseköğretim kurumları arasında
yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlarda 20/4/2016 tarihli ve 29690
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
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Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul işlemleri
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafın-
dan belirlenecek 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 öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir,

ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversite, yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin
katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) 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.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(7) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Üniversite tarafından belirlenen kriter-
lere göre yapılır.

(8) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi
ve Senato kararıyla öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir ye-
terliliği sağlama şartı aranabilir.

(9) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı
dil yeterlik düzeyleri; YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca veya YÖK tarafından kabul edilen
diğer yabancı dil sınav sonuçlarına göre belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatör-
lüğü her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar atar. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt yaptırabilir.
Öğrenci en geç kredili derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez ve seminer derslerine
kayıt yaptırmak zorundadır. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı
koordinatörü danışmanlık yapar.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezli
yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

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

hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en çok altı yarıyılda tamam-
lanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı genel not
ortalaması en az 2,75 olacak şekilde başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üni-
versitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde
ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler
asgari süresinden önce mezun olabilirler.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu program koor-
dinatörü kanalıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından onaylanmış enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım
kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşünü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu bir üst yazı ile ilgili
enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar
verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından tezin savunulabilir olduğu
konusunda olumlu görüş aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(5) Jüri üyeleri, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında toplanarak öğrenciyi tez
sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavının yeri, saati ve
tarihi ilgili enstitü tarafından en az üç gün önceden ilan edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sı-
navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından in-
tihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü
için ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunma-
sına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) 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.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programının onaylanmış
tezsiz yüksek lisans programı yok ise ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en
yakın tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz program-
dan verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl
ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurmuş ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

(11) Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik takvimde belirtilen takvime göre
tezinin incelenmesi ve sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı şekilde tez sa-
vunma işlemlerine başlamak mecburiyetindedir. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez sa-
vunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma sınavına girme isteğini danışmanı ve
program koordinatörü vasıtasıyla ilgili enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak ens-
titüsüne bildirir.
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Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi
MADDE 14 – (1) Belirtilen süreler içerisinde AGNO’su en az 2,75 olması, tez sına-

vında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki kopya elektronik
formunu, tez tutanak ve onay formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli
yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu öğrenci talebi halinde bu süreyi uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl/dönem
sonunda dönem projesine kaydolmak zorundadır.  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 çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-
ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kaydolduğu 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 yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı ko-

ordinatörlüğü her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya  Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora dere-
cesine sahip bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanı olarak
belirler. Danışman atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık
yapar.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 18 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve dönem projesini ba-

şarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2,75 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla programların ilan edi-
len kontenjanları göz önünde bulundurularak, tezsiz yüksek lisans programının aynısı olan tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Aynı tezli programdan tezsiz programa veya tezsiz
programdan tezli programa geçişler en geç üçüncü yarıyılın başlangıcından önce yapılır. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu durumda tezliden tezsiz prog-
rama veya tezsizden tezli programa geçişlerde öğrencinin ilk programında geçirdiği süre azami
sürelerden düşürülerek öğrencinin intibakı yapılır. Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman
koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır. Öğrenciye danışmanlık yapacak tez da-
nışmanınca gerekli koşullar sağlanır ve geçiş yapılan yarıyıl/dönem sonuna kadar enstitü yö-
netim kurulunca ataması yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek lisans öğretimine dayalı
olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına bütünleşik
doktora programı denir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki
dönem için 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden 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) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitimi olsa dahi doktora programları

ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.
(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

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

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato
kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıp-
ta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

1) 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.
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2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

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

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato ta-
rafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belirtilen
koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
yönetim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına baş-
vuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilim-
sel değerlendirme sınavı ve/veya ek olarak mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle baş-
vuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü yönetim
kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenen kurallar adaylara ilgili mevzuata uygun yollarla
ilan edilir.

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

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. 

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi
ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından önerilen taban puan Senato kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü ku-
rulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu
önerisi ile Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü
yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fa-
kültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak
koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip ol-
maları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının
yanı sıra gerekirse sırası ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına
öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
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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 ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de
öğrenci kabul edebilir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için; yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci
kabulünde; program dilinde YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğ-
renci kabulünde; İngilizce dilinde veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen bir yabancı
dilde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sı-
navından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun
önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi anadilleri dışında yürütülen doktora program-
larına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden ya-
pılan YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliğe
sahip olmak gereklidir. Ayrıca kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirtilen ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dilden en az 65 puan
alması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen
alt puanlar yükseltilebilir.

Doktora eğitiminin süresi
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ağırlıklı
genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniver-
site 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde Üniversite tarafından kabul edilmiş doktora yaptığı
programdan, yoksa ona en yakın programdan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durum-
daki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci
azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin doktora öğretimine başladığı
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından Senatonun belirleyeceği ni-
teliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora prog-
ramlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00

olacak şekilde ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar
ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçen bir sı-
navdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavlarının ta-
rihi akademik takvimde belirlenir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına doktora programına kabul edildikten sonra birinci fık-
radaki koşulları sağlaması durumunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde her zaman gi-
rebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü tarafından
önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki yazılı ve sözlü sınavları hazırla-
mak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat enstitü yöneti-
mince sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar
ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da
başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri en az 3,00 notu ile ba-
şarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulunca karar ve-
rilen ona en yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme
şartları ilgili enstitü kurulu kararları ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez iz-
leme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanının yanı
sıra, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve başka bir üniversitenin aynı anabilim/anasanat
dalından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı
dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatör-
lüğünce 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. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden
sayılır.

(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 ta-
rihinden en az bir ay önce danışmanının onayı ve program koordinatör kanalı ile ilgili enstitü
sekreterliği yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Sunulan bu rapor ve izlemenin yapılacağı
tarih, saat ve yer yazılı olarak tez izleme komitesine bildirilir. Tez izleme toplantısından sonra
öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir, bu bir tu-
tanakla enstitüye bildirilir.  Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başa-
rısız bulunan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, 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 olduğu
konusundaki görüşünü tez ve bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Tez danışmanı, söz
konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak enstitüye ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birin-
den başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında
yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora savunma tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
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dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tezi savunma
jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber
kurularak ilgililere resmen bildirilir ve doktora tezi kendilerine iletilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-
mada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tara-
fından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk
kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez çalışmasını

tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili ens-
titüye gönderir.

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 28 – (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.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsa-
yan dönem 60 AKTS olmak koşuluyla 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, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili
enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanına ek
olarak, yüksek lisans not ortalaması ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi so-
nucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağ-
laması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozis-
yon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi
ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 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 ilgili enstitü yö-
netim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer
kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim
kurulu önerisi ile Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci
fıkra hükümlerinin en az asgari değerlerinin uygulanması gerekir.

Sanatta yeterlik süresi
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu 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
genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.
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(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 Üniversite ile 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 varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa
enstitü yönetim kurulunca karar verilen doktora programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması
MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü, her öğrenci için da-

nışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir, bu öneri enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin öğretime başladığı
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın,
sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönete-
bilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci
tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü
önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü yönetim kurulu tara-
fından önerilen ve Senatoca kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak akademik takvime uy-
gun olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman
tezin savunulabilir olduğu ve intihal olmadığı konusundaki görüşünü bir üst yazı ile tezi ens-
titüye teslim eder. Enstitü intihalle ilgili kendi kontrolünü ayrıca yapar, kendi raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine, yedeklerine
ve bir nüsha enstitüye verilecek şekilde istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Da-
nışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri
anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta ye-
terlik tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde ye-
dekleri ile kurularak ilgililere resmen bildirilir ve tez kendilerine iletilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız 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 edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yö-
netim kurulunca karar verilen sanatta yeterlik programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 33 – (1) AGNO’nun en az 3.00 olması koşulu ile 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,
tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

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

(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.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme, Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları,

Sınavlar ve Değerlendirme

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 34 – (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 bir
yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini 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 enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında danışman öğretim üyesi onayı ile en az iki ders alı-
nabilir; öğrenci bu derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.
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(4) 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.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yö-

nelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir
programa kayıtlı olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve
enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında
kendilerine bir belge verilir.

(2) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üni-
versitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemle-
rinde, en fazla dört dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin
kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçe-
mez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapıla-

cak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğren-
cinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm
yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir defaya mah-
sus olmak üzere başvuru yaparak geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler tekrar başvuru yap-
maları halinde sadece daha önce kayıtlı oldukları yüksek lisans programına geri dönebilirler.
Söz konusu başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü
yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik

takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir
hak iddia edemezler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sundukları belge ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin,
bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üni-
versiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilir ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere ya-
zılarak öğrenim ücretinin ödenmiş olması koşuluyla kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim
tarihinin başlangıcından itibaren akademik takvimde yer alan ders alma bırakma süresine kadar
yenilenebilir.

Ücretler
MADDE 38 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin ya-
rıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine
dâhil değildir.
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Kayıt dondurma
MADDE 39 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli nedenlerle

bir öğrenci en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Askerlik durumunda ise askerlik süresince
kayıt dondurulur. Öğrenci mazeretini resmî belgelerle kanıtlamak zorundadır.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci doğum, hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kal-
dırılması gibi öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir. Yarıyıl içinde
alınan kayıt dondurma işleminde öğrenci söz konusu yarıyılın başından başlayarak kaydı don-
durulmuş sayılır, aldığı dersler silinir, sınavlara giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayıl-
maz.

(3) Kayıt dondurma başvurusu mazeretin ve gerekli belgelerin sunulması koşuluyla ya-
rıyılın ilk üç haftası içinde yapılır.

(4) Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verile-
bilir. Ancak söz konusu izin sebeplerinin sürmesi halinde bu durum en fazla iki yarıyıl daha
uzatılabilir.

Kayıt silme
MADDE 40 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile ilgili enstitü mü-

dürlüğüne başvurur. Enstitü öğrencinin kayıt sildirme isteğini enstitü yönetim kurulu kararı ile
Rektörlüğe iletir. Alınan eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğrencilerin;
a) Kendi istekleriyle,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmaları ne-
deniyle,

Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Derslere kayıt
MADDE 41 – (1) Ders danışmanı açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı

dersleri, öğrenci ile belirler ve öğrenci bu derslere kaydolur. Kayıtlı öğrenci sayısı, ilgili enstitü
yönetim kurulunun önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, enstitü yönetim kurulu
kararı ile açılmayabilir ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinebilir.
Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri; ilgili enstitünün diğer prog-
ramlarında açılmış bulunan derslerden ya da ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya yurt içi veya
dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçebi-
lir.

(2) Programa kayıtlı bir öğrencinin öğrenimi süresince başka enstitülerden özel öğrenci
olarak alacağı veya özel öğrenci statüsünde daha önce almış olup da transfer ettireceği derslerin
toplam sayısı; tezli yüksek lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarında
üç, tezsiz yüksek lisans programlarında dört, lisans derecesine dayalı doktora programlarında
ise altı dersi geçemez. Yatay geçişte bu ders sınırlaması uygulanmaz. Aynı enstitünün aynı
programında özel öğrenci olarak alınmış derslerin transfer edilebilir AKTS kredi toplamı, öğ-
rencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken AKTS kredi toplamının
% 50’sini geçemez.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim program-

ları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler,
tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato ta-
rafından kararlaştırılan içeriğe uyma koşuluyla ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Lisansüstü programların kredisi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen
AKTS aralığı dikkate alınır. Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin ya-
rısının toplamıdır. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yet-
kinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya
uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma sa-
atleri göz önünde bulundurularak derslerin AKTS’leri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda devamla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenciler; derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara % 70 oranında de-

vam etmek ve dersi veren öğretim üyesinin ders ile ilgili uygun gördüğü çalışmalara katılmak
zorundadırlar.

b) Öğrencilerin devamlarıyla ilgili kurallar dersin öğretim elemanınca belirlenir, izlenir
ve değerlendirilir.

c) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sa-
yılır.

(5) Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gi-
bidir:

a) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları
ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik, seviye tespit
veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği
gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru banka-
sından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik
ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturul-
ması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır.
İlgili enstitü kurulunun kararı ile sınav, sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl
başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önün-
de bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğren-
cilerin mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uy-
gun belgelerin ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edi-
len tarihlerde yapılır.

b) Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üze-
rindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.

c) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları öğrenci bilgi sistemine
girilerek ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar öğrenci
bilgi sisteminde ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süreyle saklanır.

ç) Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde,
ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

d) Enstitü müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri
veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak
komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim ele-
manları arasından belirlenir.

e) Komisyon, en çok beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü
müdürlüğüne sunar.

f) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağla-
nır.
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(6) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla

kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Yüksek Lisans Doktora
Puan Aralığı Harf Notu Kat Sayı Puan Aralığı Harf Notu Kat Sayı

95-100 AA 4,00 95-100 AA 4,00
89-94 BA 3,50 89-94 BA 3,50
82-88 BB 3,00 82-88 BB 3,00
75-81 CB 2,50 75-81 CB 2,50
65-74 CC 2,00 0-74 FF
0-64 FF 0,00

b) FF notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. FF notu almış bir öğrencinin ağırlıklı
not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

c) VF notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına
ilişkin devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten VF notu alan öğ-
renci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.

ç) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıdaki gibidir:
S Kredisiz derslerde ve tezinde başarılı
U Kredisiz derslerde ve tezinde başarısız
I Mazeretli
P Tez çalışması devam ediyor

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim
MADDE 43 – (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 miktarları, ders
materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu
amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği,
derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversite Uzaktan Eğitim Birimi tarafından
yapılır.

Diğer hükümler
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) 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.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Diş

Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülte, konservatuvar, yüksek-
okul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda ön lisans ve lisans eği-
tim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği

Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokulunda ve bunlara bağlı bölüm ve programlarda yürütülen ön lisans ve lisans dü-
zeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm başkanlığı: Karabük Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yük-

sekokullarındaki bölüm başkanlıklarını,
c) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim ve benzeri konularda rehberlik hizmeti ver-

mek üzere kayıtlı olduğu birimin, bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elema-
nını,

ç) Dekan: Karabük Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi, öğretim prog-

ramındaki uygulamalı derslerin 1 saati ½ krediyi,
e) Fakülte: Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki

fakültelerini,
f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulu-
nu,

ğ) Müdür: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdür-
lerini,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığını,

ı) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
j) Uzaktan öğretim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon

ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bu-
lunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,

k) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
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l) Yaz okulu: Karabük Üniversitesinde ön lisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğ-
retim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim
programını,

m) Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili 
MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların

önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre bazı programlarda kısmen
veya tamamen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabilir.

Kayıt ve kabul koşulları 
MADDE 6 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dahilinde öğ-
renci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki örgün programında ka-
yıtlı olmamak şarttır. 

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulü
Üniversite tarafından düzenlenen özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır. 

(3) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 
(4) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato ka-

rarı ile belirlenir.
İlk kayıt işlemleri 
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri  YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tara-

fından belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içerisinde, istenen belgeler ile yapılır. 
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, e-devlet sistemi üzerinden elektronik or-

tamda kayıt yaptırabilirler. Ayrıca kayıtlarını, şahsen ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı
vekâletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla da yapabilirler.

(3) Süresi içinde kayıt için başvuramayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen
belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. 

(4) Kayıt işlemleri için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanı esas
alınarak işlem yapılır. 

(5) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların kesin
kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir. 

Kayıt yenileme 
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın
denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. 

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
ödemeyen öğrenciler ders seçim işlemlerini yapamazlar ve kayıtları yenilenmez. Sadece öğ-
renci katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrencinin, kaydı yenilenmiş sayılmaz. Öğrenciler
kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini, ilk
kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır ve bu durumdaki öğrenciler
kayıt yenileme işlemlerini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğren-
ciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. 
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(3) Ayrıca 22 nci maddede belirtilen devamsızlık süresi göz önünde bulundurularak, il-
gili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrenci kayıt yenileme işlemi yapabilir. 

(4) Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere gi-
remez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Öğren-
ciler, kayıt yenileme işlemlerinin tümünden bizzat sorumludur. 

(5) Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler pasif öğrenci olarak adlandırılır. Öğ-
rencinin pasif statüde kaldığı süre azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir ve öğrenci bu sü-
rede öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-öğretim dönemleri 
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim aşağıdaki hususlar çerçevesinde yarıyıl esasına göre

düzenlenir:
a) Bir eğitim-öğretim yılı Senatonun kararıyla yarıyıl sınavları ve resmî tatil günleri

hariç en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yetmişinci
iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe
kadar uzatılır. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açıla-
bilir. Bunların süresi ve uygulama şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından dü-
zenlenir.

b) Zorunlu hallerde, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile cumartesi
ve pazar günleri de ders yapılabilir. Ayrıca resmî tatillere denk gelen günlerde yapılamayan
dersler en az 70 iş gününün tamamlanması adına cumartesi ve pazar günleri yapılabilir ve bu
tarihler ilgili eğitim-öğretim yılının akademik takviminde belirtilir. 

(2) Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsayan akademik takvimi eğitim-öğretim
yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler

yabancı dil hazırlık, bilimsel intibak sınıfları ve kayıt dondurma süreleri hariç; kaydolduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileme
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için azami dört yıl, dört
yıllık lisans programları için azami yedi yıldır. 

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programları 
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim plan ve programları, ilgili bölüm/anabilim dalı ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Bir sonraki akademik
yılla ilgili değişiklikler her yıl haziran ayı içinde aynı esaslar çerçevesinde karara bağlanır. 

(2) Ortak zorunlu ve Üniversite seçmeli dersler dışında, dört yıllık lisans programlarının
en az 128 kredi, iki yıllık ön lisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması ge-
rekir. Üniversite seçmeli dersler dışında, eğitim-öğretim programları her dönem 30 AKTS ol-
mak üzere; ön lisans programları 120 AKTS, lisans programları ise 240 AKTS’lik derslerden
oluşur. 

(3) Öğretim programı; ilgili akademik birimlerde özelliklerine göre teorik dersler ve/ve-
ya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulamaları ve benzeri çalışmalardan
oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına
göre yapılır.

(4) Eğitim-öğretim programlarında birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla
ilgili esasları, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak ilgili kurulun teklifi ile Se-
nato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim programlarında zorunlu staj olmayan fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokullarında ise isteğe bağlı olarak öğrenci staj yapabilir. Bu öğrenciler
için de staja başlama şartları ile staj uygulama esasları için aynı usul uygulanır.
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(5) Eğitim-öğretim planında yer alan bazı uygulamalı derslerde, eğitim-öğretimin özel-
liğine göre Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde öğrenciye uygulamalarda ba-
şarılı olma şartı getirilebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o
dersin yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.

Yatay/dikey geçiş işlemleri
MADDE 12 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversitenin fakültelerine, yük-

sekokullarına veya meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

(2) Ön lisans mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eği-
timi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve AKTS
kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler birim yönetim kurulu kararı ile
belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam
hakkı verilir.

Çift anadal ve yandal programı
MADDE 13 – (1) Üniversite bünyesindeki ön lisans ve lisans programları arasında çift

anadal ve yandal işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapı-
lır.

Ders muafiyeti ve intibak işlemleri
MADDE 14 – (1) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak

işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
İkinci öğretim
MADDE 15 – (1) Üniversitede, 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci

öğretim uygulanır.
Uzaktan öğretim 
MADDE 16 – (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görmesi ha-

linde, bir programdaki derslerin tamamı uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 
(3) Uzaktan öğretimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi 
MADDE 17 – (1) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi ile ilgili işlemler; Yüksek-

öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Akademik danışmanlık ve koordinatörlük 
MADDE 18 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi

üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde
danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebi-
lir.
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(2) Danışmanlık ve koordinatörlük görevine ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslar
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kimlik kartı 
MADDE 19 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Üniversite öğrencisi

olduğunu belirten bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartı, azami öğrenim süresi içinde geçerlidir.
(2) Kimlik kartının kaybolması halinde, yazılı başvuru üzerine yeni bir kimlik kartı ve-

rilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Ders türleri 
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı ol-

dukları bölüm tarafından belirlenir. Dersler; zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler,
ön koşul dersleri ve ortak zorunlu dersler olarak gruplandırılır. Bunlar:

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için almak zorunda olduğu derslerdir. 

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir.
Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli dersler, isteğe bağlı seçmeli dersler ve Üniversite seç-
meli dersler olmak üzere üçe ayrılır. Söz konusu derslerden; 

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alıp başarılı olması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan
da ilgili kurul kararı ile alınabilir. Bu derslerden başarısız olunması durumunda ve/veya dersi
seçen öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda; öğretim planlarında eşdeğer kabul edilen
derslerden bir başkası ilgili kurul kararı ile alınabilir. Öğrenci seçtiği bu dersten başarılı olmakla
yükümlüdür. 

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin bilgisini ve genel kültürünü arttırmak ama-
cıyla, kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. Bu dersler de alındığında başarılı
olunması gereken derslerdir ve programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz. Bu ders-
lerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersin daha sonraki yarıyıllarda açılmaması durumunda
ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı kredide eşdeğer tutulan bir dersi seçip başarılı olmakla yü-
kümlüdür. 

3) Üniversite seçmeli dersler: Senato tarafından belirlenen esaslara göre tüm öğrenci-
lerin alıp başarılı olmakla yükümlü olduğu derslerdir. 

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan ön koşul derslerinden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir. 

ç) Ön koşul dersler: Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders planlarına göre önceki ya-
rıyıllarda alınması gereken dersi ifade eder. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu, ilgili
kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Ön koşul dersler, ilgili yönetim kurulu kararı
ile her iki dönemde de açılır. 

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleridir. 

(2) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde de yürütülebilir. Bu ders-
lerin gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından ka-
rara bağlanır. Gerekli görülmesi halinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile de dersler grup-
lara ayrılarak veya birleştirilerek işlenebilir. 
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(3) İlgili kurul kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi
veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili
kurulca düzenlenir. 

Ders alma, ders silme, ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde danışmanının denetiminde ders alma işlemlerini öğrenci otomasyon sistemi üzerin-
den gerçekleştirirler. 

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm ders-
leri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları dersin
AKTS toplamı kadar 30 AKTS sınırını aşmamak şartıyla üst yarıyıldan ders alabilirler. 

(3) Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren öncelikle en alt yarıyıl derslerini almak şar-
tıyla en az 30 AKTS, en fazla 40 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(4) Ayrıca ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız
dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü
yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler.

(5) Yatay geçiş, dikey geçiş, sağlık lisans tamamlama, ilahiyat lisans tamamlama yo-
luyla kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle alt yarıyıl derslerini almak şartıyla kayıt yaptırdığı ya-
rıyıldan itibaren 40 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Mühendislik tamamlama yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde ders alma işlemlerini yaparlar.

(7) Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise bu ya-
rıyıllarda en fazla 50 AKTS ders almasına izin verilir. Bu durumda olan öğrenciler akademik
takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanlarının onayını alarak ilgili Dekanlık/Müdürlüğe
müracaat ederler. İlgili yönetim kurulu kararı ile ders almalarına karar verilen bu öğrencilerin
ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(8) Ders muafiyetleri sonucunda birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek
durumda olan öğrencilere de kayıt tarihlerine bakılmaksızın yedinci fıkrada belirtilen hüküm
uygulanır.

(9) Ön koşul dersler ve öğretim programında bulunması kaydı ile her iki yarıyılda da
açılan aynı kodlu dersler hariç olmak üzere, güz yarıyılında başarısız olunan dersler güz yarı-
yılında, bahar yarıyılında başarısız olunan dersler ise bahar yarıyılında tekrarlanır. 

(10) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme dönemlerinde,
danışmanların onayı ile ders ekleyebilirler ve/veya sildirebilirler. Yeni ders ekleyen öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar
geçen sürede devamsız sayılırlar. 

(11) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolmadıkları derslere
devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğ-
rencinin sınavı geçersiz sayılır.

(12) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci
öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

(13) Ders kayıt işlemleri yapılırken öğrencilerin kaydoldukları öğretim programların-
daki dönemsel yapı sıralı olarak izlenir.

(14) Koşullu başarılı olunan dersler genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) yükseltmek
amacıyla tekrar alınabilir. Tekrarlanan derslerde son alınan not geçerlidir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu
şartları yerine getiremeyen öğrenciler o dersin sınavlarına giremezler. Belirtilen devamsızlık
sınırı, üçüncü fıkrada belirtilen durumlar dışında hiçbir şekilde aşılamaz. Devamsızlıkları ne-
deniyle sınava girme hakkı bulunmayanların isimleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından
en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur. 

(2) Bir dersin devam şartını yerine getirip başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlama-
ları durumunda teorik derslerde yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulaması olan dersler-
den başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranıp aranmayacağına ilgili yönetim ku-
rulu tarafından karar verilir. Alınan yönetim kurulu kararları öğrencilere duyurulur. Bu durum-
daki öğrencilerin başarı notunun belirlenmesinde, dersi tekrarladığı dönemdeki notları dikkate
alınır.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin, milli takım ve
üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde bu etkinliklere katılmala-
rının zorunlu olması durumunda öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesa-
bında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca
belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri
yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
Yukarıdaki faaliyetler kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun bir öğrenci için verebileceği
toplam izin süresi en fazla 20 gündür. İzinlerin faaliyetlerden önce alınması zorunludur. Spor
yarışmaları ile kültürel etkinliklere katılacak öğrencilere söz konusu faaliyetlerden hemen önce
yapılacak olan en son hazırlık çalışmaları için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından izin ve-
rilebilir.

(4) Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. 
(5) Seçmeli bir dersin devam şartını yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, başarısız

olunan dersi almayıp grup içerisinden farklı bir ders alması durumunda derse devam şartı ara-
nır.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğ-
renim süresinden sayılır. Öğrenciler, bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye
devam eder.

Sınavlar 
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret

sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve ek ders sınavı olarak gruplandırılır. Sınavlar yazılı,
sözlü, hem yazılı hem sözlü, ödev veya uygulamalı olmak üzere yüz yüze veya çevrimiçi olarak
yapılabilir. Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenen
sınav programları, sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve/veya öğrenci
otomasyon sisteminde ilan edilir. Bütünleme sınav programlarında bu süre bir hafta olarak uy-
gulanabilir.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarının sınav ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlık-
ları, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde öğrencilere
duyurulur.

(3) İlgili eğitim öğretim yılında bütünleme sınavı yapılmasına ve/veya yaz okulu açıl-
masına Senato tarafından karar verilir. Bütünleme sınavı yapılmaması durumunda ilgili yönetim
kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler
için Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde mazeret sınavı yapılır.
Bütünleme sınavı yapılması durumunda yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret
sınavı açılmaz. 

6 Eylül 2021 – Sayı : 31590                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(4) Zorunlu hallerde sınavlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar
günleri de yapılabilir.

(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartını
veya kimliği teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. 

(6) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. 27 nci maddeye göre ilgili yönetim kurulu
kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için Dekanlık/Mü-
dürlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde mazeret sınavı yapılır. Bunların dışında
çift anadal ve yan dal yapan öğrenciler ile Üniversitede aynı anda ön lisans-lisans okuyan öğ-
rencilerin ara sınav tarihlerinin çakışması durumunda da mazeret sınavı yapılır. Bu durumda
olan öğrencilerin mazereti dolayısıyla giremediği sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekir.  

(7) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam
koşulunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girebilir. Bir dersten yarıyıl sonu sı-
navına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip başarılı olamayan öğrenciler bütünleme
sınavına girebilir. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sınav notu yerine geçer.

(8) Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp devam koşulunu sağlayan, ancak

mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını
yaparak akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavından
başarılı olamaması halinde, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile yeniden
tek ders sınavına girebilir. “Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini” yatırdığı halde müracaatta
bulunmayan öğrenci tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında başarılı olabilmek için 100
tam not üzerinden en az 50 alınması zorunludur. Ancak 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğ-
renciler mezuniyet hakkı elde edemezler.

b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı
halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri ko-
şullu başarılı olunan bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı
verilir. Ortalama yükseltmek amacıyla girilen tek ders sınavında son alınan not geçerlidir.

c) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not orta-
lamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. 

(9) Sınavların düzeni, ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından sağlanır. 
(10) Sınavlarda kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yar-

dım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sıra-
sında genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında
tutanak tutulur ve bu öğrencilere o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca bu durumdaki öğren-
ciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notları ve dereceleri
MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki faaliyetlerinin

ve/veya sınavlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda oluşur. Ölçme ve değerlendirme, ön-
celikle Bağıl Değerlendirme Sistemine (BDS) göre yapılır. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)
koşullarının sağlanmadığı durumlarda Mutlak Değerlendirme Sistemine (MDS) göre değer-
lendirme yapılır.

(2) Bağıl veya Mutlak Değerlendirme Sistemi ile derslerdeki başarı durumlarının öl-
çülmesi, değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda oluşan ders başarı notları ve dere-
celerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz 
MADDE 25 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanları ara sınav, proje, ödev ve benzeri

değerlendirmelerin sonuçlarını ilgili yarıyıl dersleri bitmeden bir hafta önce, yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavlarının sonuçlarını ise akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci otomas-
yon sisteminde ilan eder. Sınav evraklarının yazılı kâğıtları, not listesi, yoklama tutanağı ve
devam çizelgelerinin saklanma süresi iki yıldır. Bu sınav evraklarını kadrolu öğretim elemanları
kendileri saklar, kadrolu olmayan öğretim elemanları ilgili birime teslim ederler. 

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav notlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü
içerisinde ilgili bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtirazlarla ilgili olarak; 

a) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından
konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde incelenir. İnce-
leme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir ve ilgili birimce iki iş günü içeri-
sinde sonuç ilan edilir. 

b) Sonucun ilanı itibariyle iki iş günü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, mü-
racaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi oku-
tan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon
kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki iş günü içerisinde inceleme tamamlanarak
sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. İlgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç
ilan edilir. 

(3) Öğrenci itirazı olmadan ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın öğ-
retim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli
başvurusunu sınav notlarının ilanından itibaren iki iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya mü-
dürlüğe yapmak zorundadır. 

(4) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sisteminde ge-
rekli düzeltme yapılır.

Not ortalamaları 
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait yarıyıl not ortalaması ve almış oldukları tüm dersler için genel ağırlıklı not ortala-
ması ile izlenir. 

(2) Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı pua-
nını verir. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin
aldığı tüm derslerin ağırlıklı puan toplamı o dönemde alınan derslerin kredi toplamına bölünür.
Genel ağırlıklı not ortalaması ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren sorumlu olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl not ortalamalarında gerekse genel
ağırlıklı not ortalamalarında alınan notların tamamı hesaba dâhil edilir. Hesaplamalarda elde
edilen ortalamalar, virgülden sonraki üçüncü hanenin beş veya beşten büyük olması durumunda
ikinci hanenin değeri bir artırılarak, virgülden sonra iki hane olacak şekilde ifade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme,  İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma ve mazeretler 
MADDE 27 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen

mazeretli ders alma haftasının son günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunma-
ları gerekmekte olup bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt don-
durmak isteyen öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde başvuru dilekçesinin tarihi baz alınarak kayıt don-
durma işlemi öğrenci otomasyon sistemine işlenir. 
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(2) Talebi doğrultusunda öğrencinin kaydı eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl,
en fazla iki yarıyıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dondurulabilir. Öğrenciler kayıt
dondurdukları yarıyıllarda herhangi bir derse kaydolamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez.
Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Öğrencinin kayıt dondurduğu sü-
rede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen sürelerde kayıt donduran ve kayıt dondurma süresinin uza-
tılmasını isteyen öğrencilerin mazeretlerini belgelendirerek Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile
müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, mazeretlerinin uygun bulunması halinde ilgili birimin
yönetim kurulu kararı doğrultusunda en fazla iki yarıyıl daha kayıtları dondurulabilir. Öğren-
ciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(4) Kayıt dondurma süresi sona erdikten sonra herhangi bir müracaatta bulunmasına
gerek olmadan öğrencinin bir sonraki yarıyılda kaydı açılır. 

(5) Sağlık mazeretleri ile ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren
en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılmak zorundadır. Süresi içinde yapılma-
yan başvurular işleme alınmaz. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu
olduğu sürede derslere devam edemez, sınavlara giremez. Sağlık raporu dışındaki mazeretler
belgelendirilmek şartıyla ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 

(6) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 22 nci maddede belirtilen devamsızlık
sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için ilgili yö-
netim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır ve öğrencinin kaydı dondurulur. 

(7) Sağlık durumları sebebiyle izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek
durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirdikten sonra öğrenimlerine devam edebilir-
ler.

İlişik kesme/kayıt sildirme 
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin; hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Üni-

versiteden çıkarma cezası almış olması, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim program-
ları hariç aynı anda iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belir-
lenmesi, kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-
madığının anlaşılması üzerine Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları birime
bizzat veya noter onaylı vekaletname ile birlikte yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını sildi-
rebilirler. Kayıt sildirme talebi ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki
öğrencilere, kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir. Üniversiteden kaydının si-
linmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu şekilde ay-
rılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. 

(3) Yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve diploma 
MADDE 29 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu dip-

loma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönet-
melik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması ve genel akademik not ortalamasının en az
2,00 olması gerekir.

(2) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere; geçici mezuniyet belgesi, diploma ve
diploma eki Senato tarafından belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzen-
lenir.
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Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler
MADDE 30 – (1) Onur belgesi ve yüksek onur belgesi, Senato tarafından belirlenen

esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 
(2) Ön lisans ve lisans mezunlarından; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans

programlarını dört yarıyılda, lisans programlarını sekiz yarıyılda tamamlayan ve herhangi bir
disiplin cezası almayan öğrenciler arasından genel ağırlıklı not ortalamasına göre Fakülte/Yük-
sekokul/Meslek Yüksekokulu birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirlenir ve bu öğrencilere ilgili bi-
rim Dekanı/Müdürü tarafından imzalanan başarı belgesi verilir. 

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasına göre en yüksek ortalamaya sahip olan lisans me-
zunları arasından Üniversite birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirlenir ve bu öğrencilere Rektör
tarafından imzalanan üstün başarı belgesi verilir. 

(4) Başarılı ve üstün başarılı öğrencilerin belirlenmesi aşamasında genel ağırlıklı not
ortalamasında eşitlik olması halinde ilk önce tekrar edilen ders sayısına, eşitliğin devam etmesi
durumunda bütünlemeye kalınan ders sayısına bakılır. Eşitliğin halen devam etmesi durumunda
yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenciler 
MADDE 31 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında

özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğ-
rencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(3) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütü-
lür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrenciye imza karşılığı elden teslim veya Üni-

versitemizde kayıtlı adresine yazılı olarak yapılır. Bunların dışında, öğrencinin belirtmiş olduğu
elektronik posta adresine elektronik yolla tebligat yapılabilir. 

(2) Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci so-
rumludur. Öğrencilerin Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bil-
dirmemeleri veya yanlış/eksik bildirmeleri halinde tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 34 – (1) 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

rabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ostim
Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ostim

Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara
göre Senato tarafından belirlenen iki yarıyılı,

b) Düzey belirleme sınavı: Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında eğitim
görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

c) Hazırlık sınıfı: Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını,
ç) Lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
e) Ön lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
f) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Ostim Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
h) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,
ı) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını,
i) Yeterlik sınavı: Ostim Teknik Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerin Hazırlık

sınıfından muaf tutulmasını belirleyen ve/veya kayıtlı oldukları programa devam etme hakkı
veren sınavı,

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Hazırlık eğitimi senelik olarak yürütülür. Öğrenci güz yarıyılı sonunda hazırlık

eğitimini tamamlasa dahi bölüme geçemez. Bu durumda olan öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığı tarafından açılacak ileri seviye kurlara veya diğer eğitimlere katılır. Öğrencinin ka-
yıtlı olduğu bölümün bahar yarıyılında güz yarıyıl dersi açması halinde öğrenci bu dersleri ala-
bilir.

(4) Öğrenci, kur bitiminin yarıyıl ortasına denk gelmesi halinde, yapılacak ilk yeterlik
sınavına kadar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından açılacak ileri seviye kurlara veya
diğer eğitimlere katılabilir.

(5) Bu madde sebebiyle izin talepleri için Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Li-
sans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince alınması gereken ücret talep edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yeterlik ve düzey belirleme sınavları ile muafiyet
MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğren-

ciler; eğitim-öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim
programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, yeterlik sınavına tabi
tutulur. Yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencilerin kurlarını belirlemek maksadıyla dü-
zey belirleme sınavı yapılır. 

(2) Yeterlik sınavı ve düzey belirleme sınavı değerlendirilmesi; Yabancı Diller Bölümü
Başkanlığı tarafından yapılır. 

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2021 – Sayı : 31590



(3) Yeterlik ve düzey belirleme sınavlarına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı ya-
pılmaz, bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına A1 kurundan başlayarak devam etmeleri ge-
rekir.

(4) Bir akademik yıl boyunca yeterlik sınavı; ilki güz yarıyılı başında, ikincisi güz ya-
rıyılı sonunda ve üçüncüsü bahar yarıyılı sonunda olmak üzere üç defa yapılır. İngilizce yeterlik
sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir. 

(5) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavında başarı notu; ön lisans öğrencileri için en az 50, lisans öğrencileri

için en az 60, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 60’dır. Yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için dil puan yeterliğini arttırmaya Senato yetkilidir.

b) Eşdeğerliği ve puanları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenen sı-
navlardan alınan sonuçlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan
öğrencilerin başvuruları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından incelenir. Belgelenen
sınav ve puanları yeterli bulunan öğrencilere sonuçlar duyurulur ve bu öğrencilere kayıtlı ol-
dukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konu-
şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp,
orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam
hakkı verilir.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış
öğrencilere, 3 yıl içinde Üniversitenin programlarına kayıt olması halinde, kayıtlı oldukları
programlara doğrudan devam hakkı verilir.

d) Orta öğretimlerini yurt içinde veya dışındaki orta öğretim kurumlarının IB veya
A level programlarında tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı ve-
rilir.

(6) İngilizce yeterlik sınavında beşinci fıkranın (a) bendinde belirtilen puanları alama-
yan öğrenciler, hazırlık eğitiminde gidecekleri kurları belirlemek üzere düzey belirleme sına-
vına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin hangi kurda eğitim görecekleri seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre
belirlenir.

b) Herhangi bir nedenle düzey belirleme sınavına girmeyenler için mazeret sınavı açıl-
maz. Bu öğrenciler A1 seviyesinden eğitime başlarlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf olma du-

rumları ile hazırlık sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, yeterlik ve düzey belirleme
sınavları ile belirlenir. Bu sınavlar sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler; başlangıç
(A1), başlangıç sonrası (A2), orta (B1) ve orta üstü (B2) olmak üzere dört ayrı kura yerleştiri-
lirler. Orta üstü (B2) kurunu tamamlayan öğrenciler, ileri düzey (C1) kuruna devam etmeye
hak kazanırlar. Hazırlık sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi
bir saatten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir. Sınava
girmeyen öğrenciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık beş farklı kur

ile yürütülür:
a) Başlangıç düzey kuru (A1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.
b) Başlangıç sonrası düzey kuru (A2): Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.
c) Orta düzey kur (B1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.
ç) Orta üstü düzey kur (B2): Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.
d) İleri düzey kur (C1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.
(2) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde haftalık ders saatlerinde

değişiklik yapabilir ve ek dersler koyabilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kur başarı notu; öğrencilerin kuru geçebilmesi için a, b, c ve ç fıkralarında sayılan-
lardan almış olduğu puanların ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması
gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim alan öğrencilerin İngilizce yeterlik sınav-

larına girebilmeleri için en az orta düzey kuru (B1) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Orta
düzey kuru (B1) başarı ile tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için kur başarı
notunun en az 70 olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; tüm kurların ortalama başarı notunun %40’ı
ile İngilizce yeterlik sınavı notunun %60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık sınıfı sonun-
daki genel başarı notu 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına de-
vam hakkı kazanır. 

(3) İkinci yarıyılın sonunda yapılacak hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirme-
sinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları
dikkate alınabilir. 

(4) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına bir öğretim yılı devam edip başarılı olama-
yan öğrenciler, hazırlık eğitimi süresince bir veya iki yarıyıl izinli sayılan öğrenciler ve lisans-
üstü öğrenciler kur düzeyleri dikkate alınmaksızın güz yarıyılı başında açılacak yeterlik sına-
vına, ücretini ödemek şartıyla girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin genel başarı notu sadece
girdikleri yeterlik sınavı esas alınarak belirlenir. Bu durumda olan öğrencilerin sınav giriş üc-
retleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğinde yer alan ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen bir nedenle ara
sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren
yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yok-
tur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, Ostim Teknik Üniversitesi Ön

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli nedenle
bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. İzinli sayılmaya ilişkin Ostim Teknik Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan ve Senato ta-
rafından belirlenen kurallar uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli

ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-
retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, OSTİM
Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2019 30845
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİTKİ SAĞLIĞI VE ISLAHI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Is-

lahı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bitki çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik temel ve uygulamalı bilimsel çalışmalar

gerçekleştirmek.
b) Bilim insanlarının bitki sağlığı ve ıslahında disiplinlerarası araştırma-geliştirme pro-

jeleri gerçekleştireceği bir merkez konumunda olmak için çalışmalar yapmak.
c) Modern bitki sağlığı ve ıslahı alanlarında uzman işgücü eksiğini gidermeye yönelik

faaliyetlerde bulunmak.
ç) Stratejik araştırma alanlarında çalışmalar yapan akademik ve özel tarımsal biyotek-

noloji, bitki sağlığı, genetik kaynaklar ve ıslah kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bu ku-
rumların sahip olduğu bilgi ve deneyimlerden faydalanmak.

d) Bölgedeki bitkisel genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak, muhafaza altına alarak
katalog oluşturmak.

e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına
yardımcı olmak amacıyla ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma projeleri geliştirmek, eğitim düzenlemek,
yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu
programlar aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla
gerçekleştirilen faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde uygulama çiftliği kurularak

uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak.
b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler

için uygulama, pratik çalışma ve staj yapmaları amacıyla yer, materyal ve hizmet sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki mer-

kezlerle işbirliği yapmak.
ç) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan laboratuvar, üretim bi-

naları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini desteklemek.
d) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile üreticilere yönelik eği-

tici seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
e) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş-

birliği imkânlarını geliştirmek, kurulan işbirlikleri kapsamında ortak projeler üretmek, yayınlar
yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda gö-
rev süresi dolmadan Müdürü görevinden alabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli ola-
rak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve
vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,  Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini

ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faali-

yetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak ge-
rekli koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Merkezin faa-

liyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre
ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev
süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üye-
nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında
gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını değerlendirerek onay-

lamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite per-

sonelinin seçimini yapmak ve bu personeli görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı

belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektöre sunmak.
g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alan-

larına katkı sağlamak amacıyla Üniversite içinden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendi-
rilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında
gerekli hallerde toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek bir rapor halinde Merkeze

sunmak.
c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan

konularda inceleme yaparak tavsiyelerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve
Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal
Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PAUTOHSAM): Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal So-

rumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumdaki bireylerin yaşam koşullarını iyi-

leştirmek ve toplumsal hayata faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bilimsel araştırma,
uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak; bireylerin sosyal, kültürel, akademik birikimlerinin
arttırılması amacıyla sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı geliştirecek faaliyetlerde bulunmak
ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversite öğrencilerini, akademik ve idari personeli ilgi alanlarına göre sosyal so-
rumluluk projelerine yönlendirmek ve destekleyici eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; dezavantajlı grupların, çocukların, genç-
lerin, yaşlıların ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, çev-
reye ve hayvanlara olan duyarlılığı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.
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ç) Toplumsal sorunlar karşısında analitik çözümler üreterek ekonomik, kültürel ve sos-
yal gelişmelere destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin diğer merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yaparak konuyla ilgili yeni projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Öncelikle çocukların, gençlerin, engellilerin ve yaşlı bireylerin sosyal, kültürel ge-

lişimleri ve bu gruptaki bireylerin ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik öğrencilerin ve
akademik ve idari personelin katılımıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projelerini hazırlamak,
ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek uygulamaya koymak.

c) Yurt dışındaki ilgili birimlerle benzer projeler kapsamında kurulan işbirliği çerçeve-
sinde öğrenci değişimini sağlamak üzere projeler geliştirmek.

ç) Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı sunmak ve bu
projelere katılan öğrencilere burs imkânı sağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini diğer üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek.

e) Sosyal sorumluluk alanında toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve
yayınlar gerçekleştirmek, gözlem ve araştırma etkinlikleri düzenlemek.

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurum ve kuruluşlara bilimsel danışman-
lıklarda bulunmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona
eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda görev
süresi dolmadan Müdürü görevinden alabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak
yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlen-
dirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini

ve geliştirilmesini sağlamak.
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b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

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

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu ka-

rarından sonra Rektöre sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite per-

soneline ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üye olmak üzere en fazla sekiz

üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-

revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında

gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-

linde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını değerlendirerek onay-

lamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite per-

sonelinin seçimini yapmak ve bu personeli, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki yönetici

ve uzman kişiler, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları üye ve yöneticileri arasından Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görev-

lendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

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

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-

dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürü-
tür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GERONTOLOJİ ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışma-
ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GUAM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
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d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite disiplini altında yaşlılık ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak disiplin-

lerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bilimsel toplantı, kurs, kongre ve seminerler dü-
zenlemek.

b) Yaşlılara, bakım vericilere, yaşlı yakınlarına ve farklı disiplinlerde faaliyette bulunan
meslek gruplarına danışmanlık hizmeti vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yaşlılık ve yaşlı refahı kapsamında bölgesel,
ulusal, uluslararası projeler üretmek veya var olan projelere katkıda bulunmak, bunlara yönelik
yayınlar yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, yükseköğretim
programlarında kurs vermek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek. 

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşları, sanayi, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmek.

e) Çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak donanım ve verileri sağlamak, Merkezin
amaçlarına yönelik olarak var olan kaynakları güçlendirmek.

f) Ülke genelinde yaşlılık ile ilgili riskler konusunda analiz yapmak.
g) Yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yö-

nelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulanmasına katkıda bulun-
mak.

ğ) Yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı
ve refahı alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yaşlılığın ve yaşlanmanın demografik, toplumsal, kültürel, eğitsel, siyasi, hukuki ve

ekonomik boyutları üzerine araştırma yaparak iyileştirici programlar oluşturmak, yürütmek ve
sonuçlandırmak; bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımları yapmak.

b) Yaşlılık ve sağlıklı yaşlanma konusunda iller ve/veya ülkeler arasında karşılaştırmalı
araştırmalar yapmak ve toplumun her kesimine bu konuda farkındalık kazandırmak.

c) Yaşlılık dönemine yönelik sorunların çözümlerine katkıda bulunmak.
ç) Üniversite toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak yaşlılara ve topluma, eğitim

ve danışmanlık hizmeti vermek.
d) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama alanı oluşturmak.
e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ge-

reksinim duyduğu belge, bilgi, plan ve projeleri üretmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.
f) Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş bir-

liği yapmak.
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g) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller, konfe-
ranslar, kurslar, kongreler ve sergiler düzenlemek.

ğ) Evde ya da kurumda bakım konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serti-
fikalı eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda

deneyimli, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri
arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre
karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı
görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda
yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve ge-

liştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği esas-

larını belirlemek.
ç) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda usulüne

uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
d) Merkez bünyesinde görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.
e) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve  Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenle-

mek ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört
üye dahil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında

gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde

Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üç kez üst üste veya toplam beş

kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan, program, yönerge ve benzerlerinin hazırlanmasını

ve uygulanmasını sağlamak. 

c) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevi 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde  kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluş temsilcileri ve/veya sivil toplum kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-

dır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla top-

lanır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-

dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1)  Merkez tarafından desteklenen faaliyetler ve araştırmalar kapsamın-

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

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut olan veya sağlanacak/temin edilecek tüm

jeolojik, biyolojik, antropolojik malzemeleri,

c) Merkez (CÜTAB): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Teşhir salonu: Merkez bünyesinde kurulacak olan, halkın ziyaretine açık, malzeme

ve materyallerin sergilendiği salonları ve galerileri,

f) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan ve korunması gere-

ken doğal mirasları belirleyerek Merkezin çatısı altında toplamak ve gelecek nesillere aktarıl-

masını sağlamak, belirlenen ve Merkez arşivlerine giren bu malzemeleri teşhir salonlarında

6 Eylül 2021 – Sayı : 31590                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



sergilemek, işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek; teşhir salonlarında yapılacak aktivi-

teler ile jeoçeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, top-

lumda tabiat bilincinin ve sevgisinin oluşmasına öncülük etmek ve insanların tabiat zenginlik-

lerimizi tanımasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tabiat tarihi ile ilgili konularda toplantı, panel, seminer, sempozyum, çalıştay, yaz

kursları düzenlemek ve eğitici-öğretici yayınlar yapmak.

b) Merkezin amacına uygun bilimsel geziler gerçekleştirmek ve uygulamalı çalışmalar

yapmak.

c) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

ç) Yurdun tabiat kaynaklarını tanımak ve tanıtmak.

d) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvanlar ve bitki türleri ile tabiatta anıt

niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapıların korunması hususunda gerekli girişimlerde bulun-

mak.

e) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma yapmak, tabiata ait canlı ve can-

sız materyalleri toplamak ve bunlardan laboratuvar, sergi ve değişim koleksiyonları oluşturmak,

yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak işbirliği imkanlarını

oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda

görev yapan ve/veya çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür,

Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Gö-

reve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek. 

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar, üniversiteler ve ilgili birimler ile işbirliği

yapmak.

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine jeoloji, maden,

biyoloji, antropoloji ve benzeri alanlarda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

Görev süreleri sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir veya bunun dışında

gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde

Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste iki defa mazeretsiz olarak

toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez bünyesinde yer alan teşhir salonlarının işletilmesini ve denetimini sağlamak.

c) Merkez içinde alt birim kurulması için yapılacak başvuruları değerlendirmek ve ka-

rara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, komis-

yonlar oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Koleksiyonlara yeni materyallerin sağlanması, bu materyallerin hazırlanması ve sü-

reli ya da süresiz sergileme çalışmaları yapılması hakkında kararlar almak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel, sanatsal etkinlikler ve yarışmalar dü-

zenlemek, ödüller vermek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde akademisyen-
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ler, Üniversite dışından bilim insanları, jeolojik ve biyolojik zenginliğin gelişmesine katkıda

bulunan çeşitli kuruluş veya özel sektör temsilcileri ve araştırmacılar arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, gerekli görülen hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi;  Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-

dirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere bu Yö-

netmelik ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grup-

ları oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen faaliyetler ve araştırmalar kapsamında

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 18 – (1) 17/7/2016 tarihli ve 29773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile 16/9/2016

tarihli ve 29829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8128 

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

 
 8077 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8071 
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8176 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Nippon Sinyal Sistemine Ait Sinyal Evlerine UPS (Kesintisiz 

Güç Kaynağı) Alımı İhale Edilecektir 
İhale Kayıt No : 2021/516073 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 49 31 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı  
    ve  miktarı :  4 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (akü grubu dahil). 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 16.09.2021 Tarihi Perşembe Günü 
Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  250,00.-TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8103/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

İdarenin: 

Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı  

No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ  

Telefon numarası : 0 288 2141045- 175  

Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel .tr 

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi 

Mevkii 427 Ada 66 Parselde İmar planına göre Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan 3.269,22 m2 

arsa satılacaktır.  

İşin Adı : Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan 

arsanın satışı 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisinde görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve 

tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00-TL karşılığında satın alabilir. 

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : İhaleye çıkarılacak arsanın 

muhammen bedeli 6.500.000,00-TL.(altımiIyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 

195.000,00-TL.'dir. (vüzdoksanbeşbintürklirası) 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

İhale 20/09/2021 Pazartesi günü saat 15.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda 

yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) 

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30'a kadar Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisine teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARİ: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A) İÇ ZARF 

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir) 
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b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiş sayılır. 

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir,  

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf 

b-Şartname bedeli olan 100,00 TL'nin ödendiğine dair makbuz 

c-2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname(şartname eklerinde örneği mevcut) 

d-Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut) 

e-Nüfus cüzdan fotokopisi, (gerçek kişiler için) 

f-İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için) 

g-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat 

mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı İle 

ibraz edilmesi gerekmektedir.)  

h-Kırklareli Belediyesi Stratejik Plan lama ve On Malı Kontrol Servisi'nden Belediyeye 

borcu olmadığına dair yazı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış) 

I-İsteki ilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için) 

j-Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 

tarafından imzalanması. 

k-Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza 

beyannamesi 

1-Tüzel kişiler için: 2021 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak 

kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye 

gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. 

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç 

zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 8007/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur 

Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan 

sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 

gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis 

pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 

BAŞVURU GRUBU ALAN 
ALINACAK 

PERSONEL 

1. GRUP 

Yazılım Geliştirme (Java) 

12 

Yazılım Geliştirme (.Net) 

Yazılım Test 

Veri Tabanı Yönetimi 

Yapay Zekâ Geliştirme 

Web Önyüz Geliştirme 

2. GRUP 

Sistem Yönetimi 

6 

Sistem Yönetimi (Windows) 

Network (Ağ Yönetimi) 

Veri Yedekleme Yönetimi 

Ağ Altyapısı Yönetimi 

İletişim Sistemleri Geliştirme 

Bilgi Güvenliği 

TOPLAM 18 

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre 

içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.     

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler 

Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

 8055/1/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 

İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS 

(B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız 

tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 

çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 

BAŞVURU GRUBU ALAN ALINACAK PERSONEL 

1. GRUP 

Yazılım Geliştirme (Java) 

4 

Yazılım Geliştirme (.Net) 

Yazılım Test 

Veri Tabanı Yönetimi 

Yapay Zekâ Geliştirme 

Web Önyüz Geliştirme 

2. GRUP 

Sistem Yönetimi 

4 

Sistem Yönetimi (Windows) 

Network (Ağ Yönetimi) 

Veri Yedekleme Yönetimi 

Ağ Altyapısı Yönetimi 

İletişim Sistemleri Geliştirme 

Bilgi Güvenliği 

TOPLAM 8 

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre 

içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.     

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler 

Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

 8055/2/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. 

Başvuru Tarihleri : 06/09/2021 - 20/09/2021 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAMI 
UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

ORMAN 

FAKÜLTESİ 

PEYZAJ 

MİMARLIĞI 

PEYZAJ 

PLANLAMA VE 

TASARIM 

PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ PEYZAJ 

MİMARLIĞI ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. PEYZAJ PLANLAMA İLE 

İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞMA 

YAPMIŞ OLMAK. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 
GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. FERMENTE ET ÜRÜNLERİ 

VE DİYET ET ÜRÜNLERİ 

KONULARINDA ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 

GIDA 

TEKNOLOJİSİ 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. FARKLI SOĞUK PLAZMA 

TEKNOLOJİLERİNİN GIDALARDA 

BULUNAN MİKROORGANİZMALAR 

VE TOKSİNLER İLE GIDA 

BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

KONUSUNDA ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 

GIDA 

TEKNOLOJİSİ 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE 

MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. ET VE ET ÜRÜNLERİ 

TEKNOLOJİSİ VE İN VİTRO 

SİNDİRİM ÜZERİNE ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ 

VE KAMU 

YÖNETİMİ 

SİYASET VE 

SOSYAL 

BİLİMLER 

PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ SİYASET BİLİMİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

DEMOKRATİKLEŞME, SİVİL 

TOPLUM, YEREL SİYASET VE 

TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜ 

ALANLARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ 

OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İKTİSAT  
İKTİSAT 

POLİTİKASI 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ GELİŞME İKTİSADI 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

YOKSULLUK, YOLSUZLUK VE 

KÜRESELLEŞME KONULARINDA 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 
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İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İŞLETME 
MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ FİNANS ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. İSLAMİ FİNANS, 

FİNANSALLAŞMA VE FİNANSAL 

RİSK YÖNETİMİ KONULARINDA 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ 

OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İŞLETME 
MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ FİNANS ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. DAVRANIŞSAL 

KURUMSAL FİNANS, YATIRIMCI 

PSİKOLOJİSİ VE FİNANSAL 

EKONOMETRİ KONULARINDA 

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

ULUSLARARASI 

SİYASET 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. ULUSLARARASI 

GÜVENLİK, İNSANİ MÜDAHALE, 

SAVAŞ VE ÇATIŞMA 

KONULARINDA ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 
SİYASİ TARİH DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ YAKINÇAĞ TARİHİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

OSMANLI DÖNEMİ DIŞTAN GELEN 

GÖÇLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
KİMYA FİZİKOKİMYA PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ KİMYA BİLİM 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN 

MADDELER İLE TERMAL ENERJİ 

DEPOLAMA KONUSUNDA 

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
KİMYA 

İNORGANİK 

KİMYA 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ İNORGANİK 

ANABİLİM DALINDAN ALMIŞ 

OLMAK. METAL KOMPLEKSLERİ, 

ADMET VE MOLEKÜLER DOCKİNG 

KONULARINDA ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
KİMYA 

İNORGANİK 

KİMYA 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ KİMYA ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. YARI İLETKEN 

MALZEMELER, GÜNEŞ 

HÜCRELERİ, GAZ SENSÖRLERİ, 

YEŞİL SENTEZ VE ALAŞIMLAR 

KONULARINDA ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
KİMYA BİYOKİMYA DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ KİMYA ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. PROTEİN 

SAFLAŞTIRMA, ENZİM KİNETİĞİ 

VE İNHİBİSYON, MOLEKÜLER 

DOCKİNG VE HÜCRE KÜLTÜRÜ 

ALANLARINDA ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 
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FEN 

FAKÜLTESİ 
BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ BİYOLOJİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

TATLISU EKOLOJİSİ VE 

İÇSULARDA MİKROPLASTİK 

KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
MATEMATİK TOPOLOJİ DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ TOPOLOJİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. METRİK 

UZAYDA SABİT NOKTA 

TEOREMLERİ KONULARI ÜZERİNE 

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. 

FEN 

FAKÜLTESİ 
MATEMATİK 

ANALİZ VE 

FONKSİYONLAR 

TEORİSİ 

DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ ANALİZ VE 

FONKSİYONLAR TEORİSİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 

DURRMEYER OPERATÖRLERİNİN 

LP UZAYLARINDA YAKLAŞIM 

ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA 

ÇALIŞMIŞ OLMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
FELSEFE 

BİLİM TARİHİ VE 

FELSEFESİ 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ İSLAM FELSEFESİ 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. İSLAM 

FELSEFESİ ÜZERİNE 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
FELSEFE FELSEFE TARİHİ DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ FELSEFE 

ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 19. VE 

20. YÜZYIL ALMAN FELSEFESİ 

ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ 

OLMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

EĞİTİMDE ÖLÇME 

VE 

DEĞERLENDİRME 

DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ EĞİTİMDE ÖLÇME 

VE DEĞERLENDİRME ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. EĞİTİMDE ÖLÇME 

VE DEĞERLENDİRME 

KONULARINDA ÇALIŞMALAR 

YAPMIŞ OLMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE 

EDEBİYATI 

ESKİ TÜRK 

EDEBİYATI 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ KLASİK TÜRK 

EDEBİYATI ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. ESKİ TÜRK 

EDEBİYATINDA SAVAŞLAR VE 

HASTALIKLARLA İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE 

EDEBİYATI 

ESKİ TÜRK 

EDEBİYATI 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ KLASİK TÜRK 

EDEBİYATI ALANINDA ALMIŞ 

OLMAK. KLASİK METİN NEŞRİ, 

DEVİR/DÖNEM EDEBİYATI, 

TASAVVUF EDEBİYATI İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI OLMAK. 
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EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
COĞRAFYA 

BÖLGESEL 

COĞRAFYA 
DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ BEŞERİ VE 

İKTİSADİ COĞRAFYA ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. COĞRAFYANIN 

TARİHİ VE COĞRAFYA EĞİTİMİ 

ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK. 

İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 

İSLAM 

BİLİMLERİ 

TEFSİR DOÇENT 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ/TEFSİR ALANINDA 

ALMIŞ OLMAK. MEKKÎ SURELER, 

KUR'AN-I KERİM KAVRAMLARI 

KONULARINDA ÇALIŞMALARI 

OLMAK.  

KIZILIRMAK 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

PARK VE 

BAHÇE 

BİTKİLERİ 

PEYZAJ VE SÜS 

BİTKİLERİ 
PROFESÖR 1 1 

DOÇENTLİĞİNİ TARLA BİTKİLERİ 

YETİŞTİRME VE ISLAHI 

ALANINDAN ALMIŞ OLMAK. YEM 

BİTKİLERİ VE ÇİM BİTKİLERİ 

KONULARINDA ÇALIŞMALARI 

OLMAK. 

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar; 
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik 

Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili 
ilan metninden temin edilecektir.) 

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)" İçin İstenen Belgeler 
1. Fotoğraf (2 adet) 
2. Özgeçmiş, 
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var 

ise Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol 
Numarası olmayan belgelerin Aslı  veya Onaylı Sureti), 

4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,  
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi’nde ki formata uygun.  
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış  yada halen çalışmakta olanlar için hizmet 

belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 
belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),  

7. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 

belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti), 
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin belge. (Varsa) 
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği  Personel 

Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar; 
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik 

Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili 
ilan metninden temin edilecektir.) 

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler 
1. Fotoğraf (2 adet) 
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2. Özgeçmiş  
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)  (Kare Kod veya Kontrol 
Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),  

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi, 
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi’nde ki formata uygun.  
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet 

belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 
belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),  

7. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
8. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 

belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti) 
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin belge. (Varsa) 
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel 

Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN 

DİKKATİNE 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımaları, 
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş 

hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer 
belgelerinde aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol numaralı veya başvuru yapılacak birim 
tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler 
onaylandıktan sonra  "CD/DVD veya Flash Bellek" ortamına aktarılacaktır. 

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

4. Başvuru süresi: 
Başvuru Başlama Tarihi : 06/09/2021 
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 20/09/2021    Saat : 17:30 
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs 

tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle 
yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde 
oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla 
kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.  

8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri: 

BİRİMİ TELEFON ADRESİ 

Personel Daire Başkanlığı 0 376 218 95 13 /   7154 - 7157 
Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü  

Merkez / ÇANKIRI 

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 8104/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte / Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm/Program 

/ Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 

Ön Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Beslenme ve Diyetetik 

alanında lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

06.09.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

20.09.2021 

 

2 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent veya 

Profesör 

1 

Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvuracak 

adaylar için; doktora 

derecesini Klinik Psikoloji 

ya da Uygulamalı Psikoloji 

alanında almış olmak, 

Doçent veya Profesör 

kadrosuna başvuracak 

adaylar için; doçentliğini 

Klinik Psikoloji ya da 

Uygulamalı Psikoloji 

alanında almış olmak, 

Psikodinamik yönelimli 

çocuk-ergen psikoterapisi 

uygulama ve süpervize 

etme deneyimine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

06.09.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

01.10.2021 

İngilizce Dil Puanı: 

85 

Farklı unvanlar 

için başvuru 

olması halinde, 

adaylar arasında 

öncelik unvana 

göre puan 

yüksekliği, yayın 

çeşitliliği/sayısı ve 

çalışma 

alanlarının ihtiyaç 

duyulan 

derslere 

uygunluğu 

gözetilerek 

belirlenecektir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan 

ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri 

(belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 

(yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 

kopya (USB) olarak, ilgili Fakülte Dekanlığı’na / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim 

edeceklerdir. (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan İngilizce dil belgesi istenmeyecektir.) 
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Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 

kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 

için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 

dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 

olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama 

ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 

kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 

için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 

dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 

olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer 

alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR VE DOÇENT KADRO BAŞVURULARI İÇİN;  

BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü  

Personel Daire Başkanlığı  

santralistanbul Kampüsü-Ek Bina  

Premier Kampüs Ofis 

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 

34400 Kağıthane – İSTANBUL 

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

Başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı’na / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

Üniversitemizin web sitesindeki ilanlarda akademik birimlerin iletişim bilgileri yer almaktadır. 

 8105/1/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
06 Eylül 2021 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Sıra 
No 

Fakülte 
/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 
Anabilim Dalı 

Ünvan Kadro 
Sayısı 

Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES 
(İngilizce) 

YDS 
/ Eşdeğeri 

1 
Turizm ve 
Otelcilik 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 
Lisans Programı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları lisans mezunu 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
21.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 23.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.09.2021 

SÖZ 85 

2 
Hukuk 

Fakültesi 
Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk Fakültesi lisans 
mezunu olmak ve Hukuk 

tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
24.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 27.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 30.09.2021 

EA 85 

3 
İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Lisans 

Programı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım, Halkla İlişkiler, 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, 

Reklamcılık, İletişim 
Tasarımı ve Yönetimi 
bölümlerinin birisinden 
lisans mezunu olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
22.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 28.09.2021 

SÖZ 85 

4 
İletişim 

Fakültesi 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

Lisans Programı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Televizyon Haberciliği ve 
Programcılığı, Sinema 
ve Televizyon, Radyo-
Televizyon- Sinema, 

Medya ve İletişim 
Sistemleri, Medya ve 
İletişim, Gazetecilik, 
İletişim, Medya ve 

Görsel Sanatlar, Yeni 
Medya ve İletişim, Yeni 
Medya ve Gazetecilik, 
Kültürel İncelemeler 

bölümlerinin birisinden 
lisans mezunu olmak 

veya bu anabilim 
dallarının birisinde tezli 

yüksek lisans yapmış ya 
da yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
22.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 28.09.2021 

SÖZ 85 

5 Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
Lisans Programı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

İç Mimarlık veya 
Mimarlık bölümlerinin 

birinden lisans mezunu 
olmak ve İç Mimarlık 

veya Mimarlık anabilim 
dallarının birinde tezli 
yüksek lisans ya da 

doktora yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
23.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 27.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 29.09.2021 

SAY 85 

6 

Sosyal ve 
Beşeri 
Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Lisans 
Programı 

Araştırma 
Görevlisi 

3 

Psikoloji lisans mezunu 
olmak ve Klinik Psikoloji 

veya Sosyal Psikoloji 
veya İş/Örgüt/Endüstri 

Psikolojisi alanında tezli 
yüksek lisans yapmış ya 

da yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 
Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 
23.09.2021 

Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 29.09.2021 

EA 85 
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GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

-Özgeçmiş 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil 

puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir. 
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, 

(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)* 
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti** 
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire 
Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
duyurulacaktır. 

www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN;  
BAŞVURU ADRESİ 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı  
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina  
Premier Kampüs Ofis 
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 
34400 Kağıthane – İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 8105/2/1-1 
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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. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi 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, 

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 onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 06.09.2021 

Son Başvuru Tarihi : 21.09.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

/ Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Biyoloji lisans mezunu olmak, Biyoloji veya Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

 8123/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 

ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını 

belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten 

temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve 

yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Endodonti 3 1 

Endodonti Anabilim Dalında uzmanlığını yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Protetik Diş 

Tedavisi 
3 1 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında uzmanlığını 

yapmış olup, Siman Materyallerinde İzalosyon 

Yöntemleri ile ilgili çalışması olmak. 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Yazılım 
3 1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış 

olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ebelik 3 1 

Doktorasını Ebelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarının 

birinde yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Dr. Öğr. 

Üyesi* 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
3 1 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olup, deneysel testis ve 

ovaryum hasarı ile ilgili çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya 

posta/kargo ile başvuru yapılacaktır.  

 Müracaat tarihleri: 06/09/2021-20/09/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 

 *3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.    

AÇIKLAMALAR :  

1-Başvurular şahsen veya posta/kargo ile yapılacak olup, posta/kargo ile yapılacak 

başvurularda Üniversitemize son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme 

alınmayacaktır. 

2-Adli sicil belgesi 

3-Fotoğraf 1 (bir) adet 

4-Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise 

ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 

5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 

6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 8106/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 5/9/2021 tarihli ve 31589 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli
Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

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.


