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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör ataması için aday belirler ve belirlediği adayını/adaylarını

gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gön-

derir. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına

katılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektörlüğün boşalması veya Rek-

törün görev süresinin bitiminden üç ay önce Rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını

gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri dilekçe ile Mütevelli Heyete başvururlar. Rektör

ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik rektör adayları ön inceleme

komisyonu oluşturulur. Bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan

sonra hazırladığı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete

sunar. Mütevelli Heyetin belirlediği adayını/adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaş-

kanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Cumhurbaşkanı aday/adaylardan

birini Rektör olarak atar veya başvuru sürecinin yenilenmesi ister. Rektörün görev süresi dört
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yıl olup görev süresi sona eren Rektör, atama usullerine uygun olarak yeniden atanabilir. Aynı

zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor

üzerine Mütevelli Heyetin teklifi halinde Rektör görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı

tarafından görevinden alınabilir.”

“(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profe-

sörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör

yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı

tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör

yardımcıları görev süreleri sona ermeden önce de yine aynı usulle görevden alınabilir. Rektör,

yardımcılarının görev tanımlarını ve yetki alanlarını belirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma

ve uygulama faaliyetlerine 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/1/2015 29233

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/2/2018 30322
2- 1/10/2018 30552
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-

kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi tarafından hazırlanan proje

çalışmasını,

d) EABD/EASD: Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat dalını,

e) EABD/EASD Akademik Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında ilgili

EABD/EASD bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) EABD/EASD Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında varsa yardımcıları

ile EABD/EASD’yi oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim

yürüten enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları, müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç

öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

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

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Lisansüstü İkinci Öğretim Programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-

mını,

l) Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı

ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

n) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: En az 60 AKTS karşılığı olan yüksek lisans tez çalışmasını ve en az 120 AKTS

karşılığı olan doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini, 

p) Uzmanlık Alan ve Seminer Dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta ol-

duğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,
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r) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili, lisansüstü programın dilidir. İhtiyaç duyul-

duğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesi-

nin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-

rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, EABD/EASD

akademik kurulunun kararı, EK uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD başkanlığında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek

öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD baş-

kanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EABD/EASD akademik kurulunun ka-

rarı sonrasında ilgili Enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde teklif edilen dersler EK

uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır. 

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya

hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Ka-

nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim ve/veya aynı

içerikle ders açılamaz.

Kontenjan, başvuru ilanı, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve öğrenci

kabulü

MADDE 7 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,

EABD/EASD akademik kurulunun teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilgili

enstitü tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Her yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları

EABD/EASD öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için başvuru, adaylarda aranacak koşullar,

bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların değerlendirilmesinde Senato

tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde Senato tarafından

belirlenen esaslar uygulanır.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD

başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Yüksek lisans programlarından ders almak isteyenlerin lisans derecesine sahip olması veya li-

sans programında son sınıf öğrencisi olması, doktora/sanatta yeterlik programlarından ders al-

mak isteyenlerin lisansüstü programa kayıtlı olması veya lisansüstü dereceye sahip olması ge-

rekir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uy-

gulanır.

Yatay geçiş ve doğrudan geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programda kayıtlı öğrencinin, yatay geçiş ve doğrudan geçiş ile kabulüne ilişkin olarak

Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde Senato tarafından kabul edilen

SDÜ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi esasları uygulanır.

Dereceye giren öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Dereceye giren öğrencinin kabulünde Senato tarafından belirlenen

esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve/veya kayıtlı olan öğ-

renci 2547 sayılı Kanun uyarınca güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Belirtilen tarih içerisinde

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca ka-

bul edilmeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan

dersi, ders saydırma ve ders muafiyeti, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders

alma ve uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine

devam eden öğrencinin kayıt yenileme işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı ders veya derslerin

açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan dersi, ders saydırma ve ders muafiyetleri, diğer

yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve uzaktan eğitim/II. öğretim programların-

dan ders alma işlemlerinde ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlere uygun

olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Danışman atanması, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 15 – (1) Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikli-

ğiyle ilgili hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Tez/proje çalışması yazım dili

MADDE 16 – (1) Tez/proje çalışmaları/eserleri lisansüstü programın eğitim dilinde

yazılır. 
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Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notu, aldığı her ders için öğretim ele-

manı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:

Puan Harf Notu Başarı Notu

90-100 AA 4,0

85-89 BA 3,5

80-84 BB 3,0

75-79 CB 2,5

70-74 CC 2,0

60-69 DC 1,5

50-59 DD 1,0

40-49 FD 0,5

0-39 FF 0,0

Diğer harf notları; NA (Devamsız), G (Başarılı), K (Başarısız) ve I (Girmedi) olarak

tanımlanır.

(2) Lisansüstü programlarla ilgili derse devam ve kredi değeri, sınavdan başarılı sayılma

koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve notlarda maddi hata ile ilgili hususlarda Senato

tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin her dersten almış olduğu

başarı notunun ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpımlarının toplamından elde edilen sonucun

toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden

sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

başarı notu geçerlidir.

(3) Seminer ve uzmanlık alan dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve

ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz. 

(4) Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir ve ağırlıklı genel not

ortalamasına katılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrencinin hastalığı ve/veya doğum yapması durumunda,

sağlık durumunun uygun olmadığını en az dört haftalık sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin

sağlık raporunun süresine bağlı olarak EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenci, raporun

başlama tarihinden itibaren, en geç yedi iş günü içinde durumlarını açıklayan dilekçe ve bel-

gelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu sürede yapılmayan başvurular kabul

edilmez. 

(2)  Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak

enstitüye bildiren öğrenciye askerlik süresine karşılık gelen yarıyıllarda, EYK kararı ile kayıt

dondurma hakkı verilir.
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(3) Eğitim ve öğretim için yurt dışında bulunmak, birinci dereceden yakınının hastalığı,

refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve mahkûmiyet halleri ve EYK’nın

uygun göreceği öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam

edemeyen öğrencilere bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK kararıyla kayıt dondurma

hakkı verilir.

(4) Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak

beyan etmesi, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkar-

ma cezası alması, ders/tez dönemlerinde başarısız olması veya azami süreler içerisinde prog-

ramı tamamlayamaması durumunda EYK kararıyla kaydı silinir. Ödemiş olduğu katkı payı ve

öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı

olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders,

seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur. 

(2) Öğrenci, toplamda en fazla dört yarıyıl olmak üzere, her yarıyıl en fazla bir uzmanlık

alan dersi alabilir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin lisans programında almış olduğu dersler yüksek lisans ders yüküne ve

kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi

için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az

2,00 olması, seminer dersi dahil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir. 
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Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program

en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken

üç yarıyılda tamamlanabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını

sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına

girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrenci yüksek lisans tez önerisini, kredili dersler ile seminer çalış-

masını başarıyla tamamlamasından sonra gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönemin

Ekle-Sil tarihinin bitimine kadar ilgili enstitüye teslim etmelidir. EABD/EASD kurul kararı ile

ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu, danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı

ile değiştirilebilir. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna

uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

b) Tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez Ön İnce-

leme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. 

c) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formunu EABD/EASD

kurul kararı ile ilgili enstitüye önerir ve EYK tarafından karara bağlanır.

ç) Senatonun belirlediği esaslara göre yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını

sağlar.

d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez savunma jürisi

MADDE 28 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve

EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından ol-

mak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı, Tez Ön İnceleme

Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asil,

biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam beş öğretim üyesini enstitüye önerir. Üç

kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

(3) İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye,

Tez Ön İnceleme Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından ol-

mak üzere beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesi

önerir.
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(4) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-

ması gerekir.

(5) İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tara-

fından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 29 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararı alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde belirlenen

tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama ge-

rekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı

olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu

karar EABD/EASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili

enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç

ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı

ile belirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin

tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir. 

Diploma

MADDE 30 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin

yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve

YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı

ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
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(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD

programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim

edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü

verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elek-

tronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından

YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir. 

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS

kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli

olmak üzere, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz

olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla, danışman öğretim üyesinin teklifi ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. 

(3) Öğrencinin lisansta almış olduğu dersler tezsiz yüksek lisans ders yüküne ve kredi-

sine sayılmaz.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başa-

rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan veya proje dersinden

başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 34 – (1) Öğrenci, dönem projesi dersini seçtiği yarıyılın başladığı tarihten

itibaren otuz gün içerisinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

koşuluyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
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Proje dersinin sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Öğrenci en erken ikinci yarıyılda proje dersini alır. Proje çalışmasında

elde edilen veriler, Senato tarafından belirlenen Tez/Proje Yazım Kılavuzuna uygun olarak ya-

zılır.

(2) Dönem projesinin danışman tarafından ilgili enstitünün akademik takviminde be-

lirtilen tarihlerde Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine yüklenmesi gerekir. 

Diploma

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD

programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü

verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, programa asgari başvuru şartlarını yerine

getirmek koşuluyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek

lisans programında almış olduğu dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği

esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini

yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci

için toplam 21 krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının

öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer

dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü en az 16 ders, biri ders döneminde olmak üzere iki

seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, toplamda en fazla sekiz yarıyıl olmak üzere, her yarıyıl en fazla bir uz-

manlık alan dersi alabilir.
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(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler doktora ders yüküne ve

kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 39 – (1) Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden

başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi ba-

şarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin ise bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS

kredilik dersi başarması gerekir.

(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisinin yeterlik sınavına girebil-

mesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en

az 2,50 olması ve lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer

dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; 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 içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50

ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı ilgili enstitünün akade-

mik takviminde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD programında görev yapan

öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD programında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması

durumunda yakın EABD programlarında bulunan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK

kararıyla onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesince düzenlenir ve yürütülür. Komitenin

görev süresi iki yıldır.
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(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere biri öğrencinin tez danışmanı (yurt dışında görevlen-

dirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz), en az ikisi de Üniversite dışından olmak üzere

beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesinden oluşan

doktora yeterlik jürisini doktora yeterlik sınav jürisi teklif formu ile EABD başkanlığına önerir.

Doktora yeterlik sınav jürisi teklif formu EABD tarafından enstitüye gönderilir ve EYK tara-

fından karara bağlanır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(8) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-

navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(9) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek

öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD baş-

kanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(10) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü

bölümden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız

olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü

ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans progra-

mına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üye, katılamama gerekçesini yeterlik

sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bil-

dirir.

(13) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin, ders yükünü tamamlamış

olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler alma-

sını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma tarihine kadar ba-

şarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde

tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD içinden ve biri dı-

şından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. 

(3) Tez önerisi savunma sınavı ve takip eden tez izleme sınavları tez izleme komitesi

tarafından yapılır. İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, ancak dilerse komite top-

lantılarına katılabilir.
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(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın doktora tez

izleme komitesi değişiklik formu ile başvurması halinde, EABD kurulunun teklifi ve EYK ka-

rarı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-

sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün

önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde

rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde doktora

tez önerisi savunma tutanak formu ve ekleri ile ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en

geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar

tez önerisi savunma sınavına girebilir. Tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrencinin tez

önerisi reddedilmiş sayılır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 44 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran,

Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından be-

lirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır. 

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sı-

navına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen

öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün akademik

takviminde belirtilen tarihlerde girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir. 

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içerisinde

rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-

yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.
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(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite

konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-

rüldüğü takdirde EYK kararından itibaren en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma

sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi

vermek ve dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(9) Senatonun belirlediği esaslara göre tez izleme sınavı interaktif olarak yapılabilir. 

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Öğrenci tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü

Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

(2) Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez

Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. 

(3) Öğrenci, doktora tez savunma sınavına kadar yapılması gereken tez izleme komitesi

raporlarını enstitüye sunmuş olması gerekir.

(4) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formu, EABD kurul

kararı ile ilgili enstitüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre doktora yayın ve/veya proje koşul-

larını sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez savunma jürisi

MADDE 46 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı

ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi

kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden olu-

şur.

(2) EABD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile üçü öğrencinin tez izleme komite-

sinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere

danışman dâhil beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim

üyesini enstitüye önerir. 

(3) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-

ması gerekir.

(4) İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Enstitülerin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından

savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 47 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.
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(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde EYK

tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama ge-

rekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak bildirir. 

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı

olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu ka-

rar, danışman tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye yazılı

tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı

ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile be-

lirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden ilk

bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını

(taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye

teslim eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının

onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim

edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü

verilir. 

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya

konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan

doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime/sanata yenilik getirme,

yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, özgün bir sanat eseri ortaya koyma ve bilinen bir yöntemi

yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü

zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komis-

yonu raporu, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil

gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak

uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan

oluşur.

(3) İlgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-

rında verilmekte olan lisansüstü derslerden tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders se-

çilir.

(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik

kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 51 – (1) Öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olmak koşuluyla yeterlik

sınavına girebilmesi için; 

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olmamalıdır.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 60

AKTS kredilik dersi başarmalıdır. 

c) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS

kredilik dersi başarmalıdır. 

Süre

MADDE 52 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz

yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; 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 içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en

az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar

tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sa-

hip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır. 

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı ilgili enstitünün akade-

mik takviminde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir ye-

terlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyeler konu ile ilgili olmak

kaydıyla başka bir yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden seçilebilir.

(5) Danışman, sanatta yeterlik jüri önerisini, sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu

ile EASD başkanlığına yapar. Sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu EASD tarafından ens-

titüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(6) Sanatta yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır. 

(7) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda

başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da

100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. 

(8) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumu EASD başkanlığınca yeterlik

sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bö-

lümden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. 

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans prog-

ramına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(11) Sanatta yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma ta-

rihine kadar başarmak zorundadır.

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini yeterlik

sınav tarihinden önce ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. 

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-

sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Tez önerisi savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün

önce komite üyelerine dağıtır.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde

rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde sanatta ye-

terlik tez önerisi savunma tutanak formu ve ekleri ile ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en

geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar

tez önerisi savunma sınavına girer.

Tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın talebi,

ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, diğer ikisi EASD içinden veya

dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. 

(3) Tez önerisi savunma sınavı ve takip eden tez izleme sınavları tez izleme komitesi

tarafından yapılır. İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, ancak dilerse komite top-

lantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın vereceği

sanatta yeterlik tez izleme komitesi değişiklik formu ile başvurması halinde, EASD kurulunun

teklifi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez izleme sınavları

MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran,

Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından be-

lirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır.

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sı-

navına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen

öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün akademik

takviminde belirtilen tarihlerde girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir. 

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içerisinde

rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
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(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-

yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme sınavından başarısız olan öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir. 

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite

konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-

rüldüğü takdirde EYK kararından itibaren en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma

sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi

vermek ve dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(9) Senatonun belirlediği esaslara göre tez izleme sınavı interaktif olarak yapılabilir. 

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Öğrenci tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisans-

üstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

(2) Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan Tez

Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. 

(3) Öğrenci, sanatta yeterlik tez savunma sınavına kadar yapılması gereken tez izleme

komitesi raporlarını enstitüye sunmuş olmalıdır. 

(4) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif Formu, EASD kurul

kararı ile ilgili enstitüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır. 

(5) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre sanatta yeterlik yayın ve/veya proje

koşullarını sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

Sanatta yeterlik savunma jürisi

MADDE 58 – (1) Jüri, danışmanın önerisi ile ilgili EASD kurulunun teklifi ve EYK

kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden

oluşur.

(2) EASD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile üçü öğrencinin tez izleme komite-

sinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere

danışman dahil beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim

üyesini enstitüye önerir. 

(3) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-

ması gerekir.

(4) İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Enstitülerin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından

savunma jürileri oluşturulmaz.

Sanatta yeterlik tez savunma sınavı

MADDE 59 – (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.
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(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

(3) Jüri üyeleri, EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde EYK

tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi, katılamama ge-

rekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD başkanlığına ve/veya enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak bildirir. 

(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte öğretim eleman-

ları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak

yapılır. EYK tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı

olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu

karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili

enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı

ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi, ilgili EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile be-

lirlenen düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(10) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 60 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (ta-

şınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye tes-

lim eder. EYK kararı ile öğrenci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD progra-

mının onaylanmış adı yer alır. 

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim

edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü

verilir. 

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elek-

tronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından

YÖK Başkanlığına gönderilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 61 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat

MADDE 62 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün

elektronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki

diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen ya da daha

sonra yazılı bildirimle veya öğrenci tarafından lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden değiştirilen

posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Üniversite Öğrenci Lisansüstü Bilgi Sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ ye-

rine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 64 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliği, 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 13/6/2013 tarihli

ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisans-

üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 61 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler için azami süre,

20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Pazarköy/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.000.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alıncaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Pazarköy Köyü, No: 59, Merkez/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar 
Pazarköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Pazarköy adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadırlar.  
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 873/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/43328 
1 -  İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 17 kalem Motor Muhtelif Döküm 

Malzemeleri, teknik şartname ve teknik resimlere göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 18.02.2019 - Saat 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
18.02.2019 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 1059/1-1 
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KÖMÜR NAKLİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Kozlu ve Üzülmez Müessesesi Lavvarlarından Çaydamar Kömür Tevzii-

Satış Yerine Kömür Nakli ve Araçlara Yüklenmesi 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi 
Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 /  
  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

S. No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 
1 Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür 

Tevzii arası Kömür Nakli 
Ton 12.000 

2 Çaydamar Kömür Tevzii sahasında Kömür 
istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi 

Ton 12.000 
 
İşin Başlama ve bitiş tarihi : 01.04.2019 tarihinde başlayacak olup 31.03.2020 

tarihinde sona erecektir. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 saat 15: 00 
c) Dosya No : 1913802 
d) İhale kayıt No : 2019/44058 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 27.02.2019 Çarşamba Günü–saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1034/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara”  şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat 
niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

Fakülte 
Bölüm/Ana 
Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi 
(Prof., Doç., 
Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin bilgisayar 
mühendisliği veya bilişimle ilgili 
diğer lisans programlarından 
mezun olmak ve bilgisayar 
mühendisliği veya bilişimle ilgili 
diğer alanlardan birinde doktora 
derecesine sahip olmak, çok iyi 
derecede İngilizce bilmek. 
Nesne tabanlı programlama, veri 
tabanı tasarımı ve yönetimi, 
ayrık hesaplamalı yapılar, 
biçimsel diller ve özdevinirler, 
işletim sistemleri, programlama 
dilleri, bilgi mühendisliği, bilgi 
erişimi, makina öğrenmesi veya 
mantıksal programlama gibi 
alanlardan birkaçında ders 
verebilir durumda olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 1 

Üniversitelerin inşaat mühendisliği 
lisans programlarından mezun 
olmak ve inşaat mühendisliği 
ana bilim dalı hidrolik alanında 
doktora derecesine sahip olmak. 
Köprü ayaklarında taban 
oyulması, uzaktan algılama 
kaynaklı yağış analizi ve kuraklık 
konularında uluslararası düzeyde 
nitelikli akademik yayın yapmış 
olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Görevlisi 2 

Mimarlık alanında lisans ve 
doktora dercesine sahip olmak. 
Mimari tasarım stüdyolarında 
görev alabilecek ve mimarlık 
alanında ders verebilecek 
özelliklere sahip olmak. 
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Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Uçak Gövde – 
Motor Bakım 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Uçak gövde - motor bakımı 
bölümü veya havacılık ve uzay 
mühendisliği bölümü mezunu 
olup ilgili ana bilim dallarında 
tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Araştırma 

Görevlisi 1 

Pilotaj bölümü, havacılık ve 
uzay mühendisliği bölümü veya 
uçak mühendisliği bölümü 
mezunu olup ilgili ana bilim 
dallarında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 2 

Endüstri mühendisliği lisans 
mezunu olup endüstri mühendisliği 
alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 2 

Mühendislik fakültesinden mezun 
olup makine mühendisliği ana 
bilim dalında tezli yüksek lisans 
ya da doktora yapıyor olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Moda ve Tekstil 
Tasarımı Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Moda tasarımı, tekstil tasarımı, 
moda ve tekstil tasarımı ana bilim/ 
ana sanat dallarından birinden 
lisans dercesine sahip olmak ve 
ilgili alanların birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

 1035/1-1 
—— • —— 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve 
Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. 
Posta ve eposta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 

FAKÜLTE Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Sayı Açıklamalar 
Mühendislik 

ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Mimarlık alanında yapmış 
olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterlerini sağlamak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslami İlimler 
(Arapça) Temel 
İslam Bilimleri 
Bölümü İslam 

Hukuku Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 

Doktorasını İslami Bilimler alanında 
yapmış olmak. Arapça eğitim 

verebilecek yeterlilikte olmak. İZU 
Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamak 

 1048/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 
edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2017 
veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde 
yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate 
alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır 
olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan 
adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde ( bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı 
puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonunun 10 (On) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır. 

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 
(Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
1. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı - 4 Katına Kadar) 
Genel Nitelikler: 
a. Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en 

az 5 yıl tecrübeli olmak, 
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b. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, 
Refactoring konularında deneyim sahibi olmak, 

c. MS SQL veya PostGre SQL İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş 
olmak, 

d. Versiyon Kontrol Sistemleri (SVN, TFS, vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, 
e. WebServis (SOAP, WSDL, XML, vb.) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, 

JSON) web teknolojilerine hâkim olmak. 
f. Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) tecrübe 

sahibi olmak, 
g. Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, GlassFish gibi uygulama 

sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak, 
h. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
i. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 
j. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak, 
Tercih Sebepleri: 
a. Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak, 
b. Linux kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak, 
c. Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, 

GWT konularında tecrübeli olmak 
d. Design patterns konusunda tecrübe sahibi olmak, 
e. Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
f. Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi 

konularında bilgi sahibi olmak, 
g. Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak, 
h. İyi seviyede İngilizce bilmek, 
i. Nesne Yönelimli Tasarım/Programlama ve Tasarım Desenleri konusunda tecrübeli 

olmak. 
İş Tanımı: 
a. Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı 

yazılımlar geliştirmek, 
b. Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek. 
2. SİSTEM GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı - 4 Katına Kadar) 
Genel Nitelikler: 
a. Active Directory, DHCP, IPV6, DNS, Güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak. 
b. Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak. 
c. Windows İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak. 
d. Firewall, Load Balancer, Antivirüs vb. cihazı/yazılımı yönetimi ve konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak. 
e. DOS/DDOS cihazı yönetimi ve konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
f. Kablolu ve Kablosuz Ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
g. Ağ sanallaştırma, micro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak, 
h. Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, 

WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak, 
i. SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j. 5651 sayılı Kanun konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, 
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l. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 
m. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak. 
n. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek. 
o. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak. 
p. Takım çalışmasına yatkın olmak. 
Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek: 
a. Certified Ethical Hacker (CEH) 
b. Licensed Penetration Tester (LPT) 
c. GIAC Penetration Tester (GPEN) 
3. SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı -2 Katına Kadar) 
Genel Nitelikler: 
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
b. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet 

Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP) , File Server konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

c. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak, 
d. Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak, 
e. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,, 
f. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin 

yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) 

sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak, 
h. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
i. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve 

problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
l. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
m. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 
n. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve 

monitor konusunda tecrübeli olmak, 
o. Microsoft SQL Hakkında Bilgi Sahibi Olmak. 
p. SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) 

konularında deneyimli olmak, 
Tercih Sebebi: 
a. MCSE: Cloud Platform And Infrastructure", "MCSE: Server Infrastructure", "MCSE 

Productivity Solutions Expert" sertifikalarından birine sahip olmak 
b. Glassfish Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe Sahibi olmak. 
c. Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
d. Nfs Sunucu yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
e. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
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f. Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, 
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 

g. Perl, Python, Shell Scripting konularından birinde tecrübe sahibi olmak, 
 

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 
KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI 

(1 kişi- Tam Zamanlı) 
4 katına kadar 

SİSTEM GÜVENLİK UZMANI 
(1 kişi- Tam Zamanlı) 

4 katına kadar 

SİSTEM UZMANI 
(1 kişi- Tam Zamanlı) 

2 katına kadar 

 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
a) Başvurular, 04/02/2019 – 18/02/2019 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak 
suretiyle elektronik ortamda 18/02/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, 
fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca 
diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna 
eklemeleri zorunludur. 

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 
uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

3. İSTENİLEN BELGELER 
a) Fotoğraflı Başvuru Formu, 
b) Detaylı Öz Geçmiş, 
c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının 

ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.), 
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır) 
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler. 
g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

yıl süreyle geçerlidir. 
4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 
a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve 
özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI 
a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan 

ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli 
Bilişim Personeli sayısının 10 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır. 
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b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat 
yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 26/02/2019 tarihinde ilan edilecektir. 

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 05/03/2019 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal 

Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya 
/ANKARA ) da yapılacaktır. 

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 
ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/03/2019 
tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

d) Başarı sırasına göre 3 (Üç) aday asil, 5 (Beş) aday yedek olarak belirlenecektir. 
7. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 3 ( Üç)'dir. 
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız 

internet sitesi www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde tebligat 

yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü 
içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen 
belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde 
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 
bildirilir. 

8. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

İlanen duyurulur. 
9. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
  Mustafa Kemal Mahallesi 
  Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 
  2151.Cadde No: 154/A - 06510 Çankaya/ANKARA 
ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278 
Web : www.sanayi.gov.tr 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


