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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2018 tarihli ve 30603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon-
karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan tıp doktoru öğretim
üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Mü-
dürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üze-
rine Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görüldüğü
hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olma-
yıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyan tıp doktorları arasından en az 4 (dört) öğretim
üyesi Rektör tarafından 3 yıl için Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez
Müdür Yardımcılığının süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürünün süresi ile beraber sona
erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü ve merkez müdür yardımcılarını sü-
resinden önce değiştirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğren-
cileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. De-
vamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan
önce bitiren Dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme sınavı ihtiyacı olanlar
için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin (ISPARTA TÖMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (ISPARTA TÖMER) 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2012 28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/8/2015 29468
2- 9/7/2016 29765
3- 4/10/2016 29847
4- 20/5/2017 30071
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
b) Merkez (ISPARTA TÖMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkçe

öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre
yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturarak kurslar açmak.

b) Merkezin amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde birimler oluşturmak, ulusal ve
uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile Türk-
çenin ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araş-
tırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları, Türkçe Eğitimi, Dil Bilimi, Halk Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yabancı
Diller Bölümleri ile Merkezin faaliyet alanlarına uygun bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve
mezunlarına Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda sertifika programları düzenle-
mek ve staj yaptırmak.

ç) Dil öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta
olan çalışmaları desteklemek.

d) Türkçe öğretimini destekleyen ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek; Türkçeyi, Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtan multimedya araçları hazırlamak; ki-
tap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak; dil laboratuvarları
oluşturmak.

e) Türkçeyi daha iyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla
yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve belirtilen amaca uygun olarak ödüller vermek.

f) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-
lere Türkçe öğretmek.

g) Türkçe yeterlik sınavları düzenleyerek Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine uygun ola-
rak başarı durumlarını gösteren sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Yurt dışındaki dil öğretim merkezlerinin faaliyetlerini yakından gözlemlemek, ilgili
merkezlerin işleyişlerini, yöntem ve tekniklerini yerinde inceleyerek raporlar hazırlamak.
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ı) Türkçenin öğretilmesine ve Türk kültürünün tanıtılmasına hizmet edecek sempoz-
yum, kongre, konferans, panel, çalıştay, seminer gibi her türden bilimsel çalışma ve toplantıları
yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu
faaliyetlere katılmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.
j) Talep hâlinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma

eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belge-
lemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, en az doktor unvanına sahip,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üni-
versitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak
görevlendirir. Müdür, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Mü-
düre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün
altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile öncelikli olarak

Merkezin faaliyet alanıyla ilgili olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
ve Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni
bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine gerektiği durumlarda salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün teklifle-
rini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
d) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bun-

lara ilişkin protokolleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek,

hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.
f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.

ğ) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ı) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.
i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araş-
tırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde ders vermek, ders
ve test kitapları ve benzeri materyaller oluşturmak, sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak,
kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalış-
maları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-
risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personelle karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve Merkez bütçesi kap-
samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı
enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları 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) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılını/ya-

rıyılını,
b) AKTS: Avrupa Kredi 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

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için ta-
nımlanan anabilim/anasanat dalını,

d) Danışman: Ders seçimi, lisansüstü eserin hazırlanması ve sonuçlandırılması süre-
cinde bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanını,

e) Enstitü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ya-
pan enstitüleri,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde lisansüstü düzeyde
eğitim-öğretim yapan enstitülerin yönetim kurulunu,

g) Enstitü Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim
yapan enstitülerin kurulunu,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) Hazırlık programı: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-

zırlık programını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmaksızın kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik iz-

leme komitesini,
j) Kredi: Bir lisansüstü dersin ilgisine göre yarıyıllık veya yıllık kredi değerini, 
k) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek

lisans programlarında tezi veya eser metnini, doktora programlarında tezi, sanatta yeterlik prog-
ramlarında sanatta yeterlik çalışmasını,
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l) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik düzeyinde eğitim- öğretim

yapılarak diploma verilen yükseköğretim programını,

m) OİS: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu,

p) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından

ilgili jürinin huzurunda savunulduğu sınavı,

r) Şartlı ön kabul: Başvuru veya kayıt esnasında talep edilen herhangi bir şarta sahip

olmamakla birlikte, bu şartın gereğini kesin kayıt döneminin son gününe kadar yerine getire-

bilecek durumda olan adayların geçici olarak kabul edilmesini,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

t) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

v) Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yönetim kurulunu,

y) Yönetmelik: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönet-

meliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar, Lisansüstü Programların Amacı, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre ku-

rulur.

(2) Lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları içinde yürütülür. Ancak, yurt dışındaki

veya İstanbul ili sınırları dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak düzenlenen lisansüstü

programlar yurt dışında veya İstanbul ili sınırları dışında da yürütülebilir.

(3) Ders planları ve programları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, programda ders

veren öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak, akademik esaslar, toplumsal ihtiyaçlar ve bi-

limsel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanları, anabilim/anasanat dalı bünyesinde bulunan

bütün lisansüstü programlar hakkında aldıkları kararlarda ve hazırladıkları tekliflerde, ilgili

program başkanının görüşünü alır ve ilgili teklife/karara ekler. Ayrıca program açılması, kapa-

tılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, kontenjanların tespiti, müfredatın hazırlanması ve uy-

gulanması, programda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi, program kapsamındaki

laboratuvar/klinik çalışmalar, öğrencilerin bu tür çalışmalara katılımı ve fakülte/yüksekokul

uhdesindeki mekânların kullanımı gibi konularda bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte

dekanlığını/yüksekokul müdürlüğünü önceden bilgilendirir, süreci ilgili dekanlık/müdürlük ile

uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütür.
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(5) Enstitüler lisansüstü programların kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim de-

ğişikliği, öğrenci kontenjanı ve akreditasyon süreci gibi konularda, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanının bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun gö-

rüşünü alır.

(6) Bu Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığına verilen görevler ve yetkiler,

anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan programlarda, program başkanı tarafından yürütülür.

(7) Tez konusu, tez önerisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı, tez savunma sınavı jü-

risi, kayıt dondurma, tezden üretilen eserlerin yayımlanması gibi danışmanları doğrudan ilgi-

lendiren süreçlerde danışmanların talepleri/görüşleri alınır. Bu tür süreçlere dair başvuru, talep,

teklif, itiraz ve benzeri yazışmalar elektronik ortamda yürütülebilir.

(8) Lisansüstü programların kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması, isim değişikliği,

kontenjanların tespiti ve ücretlerin belirlenmesi başta olmak üzere, lisansüstü programlara iliş-

kin kararların, enstitü kurullarında/yönetim kurullarında alınması sürecinde, ilgili programların

başkanlarının görüşünün alınması ve karar alma süreçlerine mevzuatın tanıdığı sınırlar çerçe-

vesinde katılımının sağlanması esastır. Bu amaçla, program başkanları gerektiğinde oy hakkı

olmaksızın enstitü kurulu/enstitü yönetim kurulu toplantılarının kendi programlarını ilgilendi-

ren bölümlerine davet edilir, bilgilendirme yapmalarına, görüş ve düşüncelerini açıklamalarına

imkân tanınır.

(9) Diğer kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında yürütülen lisansüstü prog-

ramlara ilişkin süreçler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili protokole göre yürü-

tülür.

(10) Öğrenim ücretleri ve burslar Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

Lisansüstü programların amacı

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrenciye meslekî uzmanlık konula-

rında bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göste-

rir.

(2) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak

bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetkinliğini kazanmasını sağlar.

(3) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve

verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentez-

lere ulaşma konusunda gerekli olan yetkinlikleri kazandırır. Doktora tezinin bilime yenilik ge-

tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama nite-

liklerinden en az birine sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün

düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün

bir sanat eseri veya tasarımı ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-

lama ve yaratıcılığı amaçlar.

(5) Yüksek lisans programları birinci ve/veya ikinci öğretim düzeyinde tezli ve/veya

tezsiz olarak yürütülür.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları ikinci öğretim ve/veya lisansüstü esersiz

olarak yürütülemez.
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Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, kontenjanlar ve

ilgili diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir. 

(2) Kontenjanlar Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olanlar ve yabancı uyruklular
için ayrı ayrı belirlenebilir.

(3) Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının
akademik takvime uygun olarak yaptıkları teklifler dikkate alınarak enstitüler tarafından ilan
edilir.

(4) Adaylardan başvuru için talep edilen belgeler enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenir.

Başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuruda, adayın, lisans diplomasına

veya geçici mezuniyet belgesine ve başvurduğu puan türünde 55’ten az olmamak üzere Sena-
toca belirlenen ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sı-
navlardan birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir. Ayrıca öğrencinin;

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde olmak kaydıyla, YÖK/ÖSYM tara-
fından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya senato tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden Senatoca belirlenen puanı
almış olması gerekir. Bu sınavlarda elde edilen puanın kabulünde, sınavı yapan kurumun be-
lirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmiş olmaması
halinde, YÖK/ÖSYM tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.

b) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
söz konusu yabancı dil kendi anadilleri olmamak kaydıyla, bu durumlarını resmî olarak belge-
lendirmeleri hâlinde, o yabancı dile ilişkin puan şartından muaf tutulurlar.

(2) Güzel sanatlar alanındaki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES veya
eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması
gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile ya-
bancı dil şartı aranmaz.

(4) Doktora programına başvuruda, adayın, anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden 55 puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenen puana veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından birinden denk bir puana sahip olması gerekir. Ayrıca;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde olmak kaydı
ile 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya YÖK tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden denk bir puana sahip olması,

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 ve doktora programında başvurduğu puan türünde
en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan
birinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir.
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(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurmak için;

a) Tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla

TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya 55 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına

ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana

sahip olması, (Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen

standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak

toplanması ile bulunur.)

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve ve-

teriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 55 puandan az olmamak kaydıyla ALES

sayısal puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan denk

puana sahip olması,

gerekir.

(6) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not orta-

laması, dörtlük not sisteminde en az 3,00 veya bu ortalamanın YÖK tarafından kabul edilen

yüzlük not sistemindeki muadili olmalı ve başvurduğu puan türünde en az 80 ALES puanına

veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk

puana sahip olması gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programına başvuruda, adayın, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Senatoca

aksine bir karar alınmadıkça, ALES ve/veya eşdeğeri sınav şartı aranmaz.

(8) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin

şart koşulduğuna ve asgarî puana, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu-

nun olumlu görüşü ve senatonun onayı ile karar verilir.

(9) Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi

sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye

teslim etmiş olan öğrenciler de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön ka-

bule ilişkin diğer usul ve esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(10) Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğ-

rencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları, YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate

alınarak hesaplanır.

(11) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular hakkında enstitü tarafından e-posta,

kısa mesaj, kurumsal internet sayfası veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan duyurular

ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrencilere e-posta adresi üzerinden yapılan duyu-

rularda, kesin kayıt aşamasında Üniversite tarafından öğrenci adına açılan üniversite uzantılı

e-posta adresi esas alınır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda öğrenci tarafından ilgili ens-

titüye yazılı olarak beyan edilmiş olan en son adres bilgileri kullanılır ve bu adrese yapılan

tebligat, ilgili öğrenciye yapılmış tebligat olarak kabul edilir.

(12) Bu maddede belirtilen asgarî puanlar ve not ortalamaları, Senatonun kararı ile yük-

seltilebilir.

(13) Lisansüstü programlara başvuran Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönet-

melikte belirtilen usul ve esaslara uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
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Yabancı uyruklular

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının

%20’sinden az olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylar için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan şartlardan

ALES veya eşdeğeri bir sınavdan belirli bir puan almış olma koşulunun dışındaki diğer şartlar

aranır.

(3) Türkçe eğitim verilen programlara başvuracak yabancı uyrukluların yurt içindeki

veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans

veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Ayvansaray-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü

veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan

Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip ol-

ması gerekir.

(4) Yabancı dilde eğitim verilen programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen

belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları, diğer başvuru şartlarını taşımaları

halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde ka-

bul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı

dâhilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan

Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan

Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan

veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir ya-

rıyıl devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik

hakkı elde etmiş olur.

(5) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu

adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı

olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edi-

len yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü

programdan mezun olması veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sı-

navlardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora/sanatta yeterlik programına yabancı uyruklu-

ların başvurması halinde ise bu maddenin beşinci fıkrasındaki şarta ilave olarak, adayın ana

dilinin dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden

veya senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden İngilizce,

Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, İspanyolca veya Farsça dillerinden birinde senatoca be-

lirlenen puanı almış olması zorunludur. Ancak ana dili programın dilinden farklı olan adayın,

programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar.

(7) Adayın ana dilinin ne olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.

(8) Çalışma, oturma/ikâmet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmî izinlerden

herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep

edilmez.

(9) Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğ-

rencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine

ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme Sınavları ve Kayıt İşlemleri

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asil ve iki yedek

üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Başvuru sayısı yüksek olan programlarda aynı sınav

için birden fazla komisyon kurularak eş zamanlı çalıştırılabilir.

(2) Komisyon üyeleri Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yeterli

sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim

görevlileri de komisyonda görev alabilir.

(3) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

Yerleştirme sınavlarının yapılması ve sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edi-

lenlerin programlara yerleştirilmesinde yapılacak sınavlar ve uygulanacak kriterler, YÖK ta-

rafından belirlenmiş olan asgarî kriterlerden aşağı olmamak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu kararı ve senatonun onayı ile belirlenir. 

(2) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici

mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Mezuniyet notu belirtilmemişse,

adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır.

(3) Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgarî puanlar anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü

yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından henüz

onaylanmamış sonuçlar hiçbir şekilde ilan edilemez.

Kayıt işlemleri

MADDE 12 – (1) Asil listede yer alan adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulunca

akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da enstitü ta-

rafından onaylı örneği kabul edilir. Geçersiz veya sahte belge sunduğu anlaşılan öğrencinin

kaydı yapılmaz. Bu tür belge sunduğu sonradan tespit edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem ya-

pılır.

(3) Asil listedeki adaylardan, ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt

hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar sırasıyla

başvurabilir.

(4) Lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olmaması halinde, enstitü

kurulunun teklifi ve üniversite yönetim kurulunun kararı ile o programda eğitimin ertelenme-

sine veya eğitimin başlatılmamasına karar verilebilir.

(5) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen usul

ve esaslara uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
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Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, en çok

iki yarıyıllık süre ile bilimsel/sanatsal amaçlı hazırlık programına tâbi tutulabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-

larından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programlarından

farklı alanlarda almış olan adaylar.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dâhil edilemez. 

(3) Hangi öğrencilerin ne kadar süre ile hazırlık programına tâbi tutulacağı ve öğrenci-

lerin alacağı derslerin sayısı sınav komisyonunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(4) Hazırlık programında alınan derslere ilişkin devam mecburiyeti, başarı değerlen-

dirme ve diğer hususlar, o derslerin verildiği programın hükümlerine tâbi olarak yürütülür.

(5) Hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini/AKTS değerini

tamamlamak için kullanılamaz, YNO/GNO hesabına dâhil edilemez.

(6) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, enstitüye başvurarak, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının olumlu görüşü ile hazırlık programında almakta oldukları derslerle çakış-

mamak şartıyla, kayıtlı oldukları lisansüstü programdan her yarıyıl için en çok ikişer ders ala-

bilir.

(7) Hazırlık programına ilişkin diğer hususlar senatonun kararı ile belirlenir.

Özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yö-

nelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda

verilen derslerin yarısını geçmemek şartıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş, Azami Süreler, Krediler ve AKTS Değerleri

Lisansüstü programlar arası geçiş, yeniden kayıt yoluyla öğrenci kabulü ve muafiyet

işlemleri

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitede kayıtlı olduğu en az

bir yarıyılının müfredatında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, üniversi-

tedeki lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir.
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(2) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, bunların kontenjanları ve yatay geçiş şartları

senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuruda bulu-

nan aday, enstitü yönetim kurulu tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonunca yapılan de-

ğerlendirmede başarılı bulunmalıdır.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan

kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, tanınacak süre ve diğer hususlar anabilim/anasanat dalı

başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Yatay geçiş komisyonu,

adayların alması gereken toplam ders kredisinin üçte birini aşmamak üzere, adaylara ek ders/dersler

tavsiye edebilir. Öğrenciler ek dersleri öğrenim süresinin sonuna kadar başarmak zorundadır. 

(5) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin başvurması halinde, anabilim/anasanat dalı

başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş yaparak geldikleri ensti-

tülerdeki öğrenimleri sırasında başarılı oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Adayların

muaf olacakları derslerin kredileri, almaları gereken toplam ders kredisinin yarısını geçemez.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçişle kabul edilen öğrenci, muaf

olmak istediği dersleri daha önce programın eğitim dilinden başka bir dilde almış ise, bu ders-

lerden muafiyet verilip verilmeyeceğine, adayın başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karar verilir.

(7) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu

programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

on beş gün içinde enstitüye başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi

ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanı-

nabilir.

(8) YÖK tarafından hazırlanan ve 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî  Gazete’de

yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde belirtilen

hükümler saklı kalmak kaydıyla, yatay geçiş ile gelen öğrencilerin öğrenim süresi, geldikleri

üniversitede kayıt yaptırdıkları tarih dikkate alınarak hesaplanır.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, aynı programın tezli yüksek

lisansının bulunması veya enstitü tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans prog-

ramının bulunması halinde, ilgili program için gerekli olan şartları yerine getirmek kaydıyla,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile söz konusu

programa geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezli yüksek

lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, senatonun belirlediği usul

ve esaslara göre yapılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az

yedi dersini başarı ile tamamlamış olması kaydıyla, enstitüde aynı programın tezli yüksek li-

sansının bulunması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir.
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(12) Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen enstitü onaylı, derslerin AKTS de-

ğerleri uyumlu ve içerikleri tanımlı sertifikalı eğitim programlarında alınmış olan dersler, ilgili

anabilim dalının intibak çalışması ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile toplam AKTS de-

ğerlerinin %40’ını aşmayacak şekilde, yüksek lisans programlarındaki teorik derslerin AKTS

değerlerinden düşülebilir.

Lisansüstü programların azami süreleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve/ve-

ya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği ilk ya-

rıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla üç yarıyıldır. Ancak tezli yüksek lisans

programlarında kayıtlı iken tezi reddedilen ve tezsiz yüksek lisans diploması almak isteyen

öğrencilere, söz konusu programın gereklerini yerine getirebilmeleri için anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yarıyıl ek süre verilebilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en

az 2,70 GNO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GNO’su 2,70’in altında

olan öğrenci, GNO’sunu en az 2,70 seviyesine yükseltene kadar programda açılmış olan dersleri

bu dört yarıyıllık süre zarfında kısmen veya tamamen tekrar alır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul

edilenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile öğrenci kabul edilenler için en fazla on

dört yarıyıldır. Kredili dersleri en az 3,00 GNO ile tamamlamanın azamî süresi tezli yüksek li-

sans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda en fazla dört yarıyıldır. Lisans derecesi ile

öğrenci kabul edilen doktora programlarında ise altı yarıyıldır. GNO’su 3,00’ın altında olan

öğrenci, bu süreler zarfında GNO’sunu en az 3,00 seviyesine yükseltene kadar programda açıl-

mış olan dersleri kısmen veya tamamen tekrar alır. Azamî süreler içerisinde; tezli yüksek lisans

programlarında GNO’su 2,70’in, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 3,00’ın altında

kalan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Lisansüstü eseri başarısız bulunan öğrencinin, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin

altıncı ve yedinci fıkralarındaki istisnai durumlar hariç olmak üzere, üniversite ile ilişiği kesilir. 

d) Lisansüstü eseri için azamî süre zarfında savunma sınavına girmeyen öğrencinin üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(2) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, programa kayıt olduğu tarihten iti-

baren; tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programın-

dan en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun

olabilir.

Krediler ve AKTS değerleri

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ders,

bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan

dersi/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabil-

mesi için en az 120 AKTS gerekir.
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(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam
21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program
kapsamında uzmanlık alan dersi/dersleri açılabilir.

(4) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak üzere en az
7 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise
en az 42 kredilik 14 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan
dersi/dersleri açılabilir.

(5) Yıllık AKTS’nin kapsamı (açılımı) ve yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat
dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim planı
MADDE 18 – (1) Öğretim planı, program bazında 17 nci maddede belirtilen kredi ve

AKTS değerlerinden oluşur ve senato kararlarına uygun olarak her yıl anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile kesinleşir. Öğretim planında gösterilen
kredi ve AKTS değerleri YÖK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara
göre anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı
ile belirlenir:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı
ile haftalık uygulama, atölye, stüdyo, staj veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) AKTS değeri, diploma programından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri,
yetkinlik, teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli olan toplam
çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. 

(3) Bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını
içeren en az bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik programlarında öğ-
rencilere verilmesi zorunludur.

Dersler
MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki derslerden hangilerinin öğrenciler tarafından se-

çileceğine öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı ata-
nıncaya kadar varsa program başkanı, yoksa anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürü-
tülür.

(2) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders/lisansüstü eser
(tez, eser metni, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı yaptırır. Kay-
dın tamamlanabilmesi için malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve OİS’te danışman
onayı gerekir. Ders/lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci, program kapsamındaki çalış-
malara katılamaz.
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(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak amacıyla, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla; 

a) Tezsiz yüksek lisans programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli

yüksek lisans programında en fazla iki tanesini, lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık programı

sırasında almamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; Üniversitede veya diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en

fazla iki tanesini, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en fazla dört tanesini seçebilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, o eğitim-öğretim yılı/yarıyılı içinde üni-

versitede açılmamış olması gerekir. Lisans dersleri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında

ders yüküne ve programın kredisine/AKTS değerine sayılamaz.

c) Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam

kredisi/AKTS değeri, kayıtlı olduğu programı tamamlamak için alması gereken toplam kredi-

nin/AKTS değerinin yarısını geçemez. 

(4) Seçmeli bir dersin açılamaması halinde; bu derse kaydolan öğrenciler, açık bulunan

seçmeli derslerden başka birine, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolabilir.

(5) Bir dersin müfredattan çıkarılmış olması halinde, bu dersten başarısız olan bir öğ-

renci, danışmanının teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile müfredatta yer

alan eşdeğer veya yakın bir derse kaydını yaptırır.

(6) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi, aynı zorunlu ders havuzu

içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.

(7) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi seçebileceği gibi, seç-

meli ders havuzunda yer alan ve en az aynı krediye/AKTS değerine sahip olan başka bir dersi

de seçebilir.

(8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla

başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda devam zorunluluğu aranmaz ve o ders-

ten alınan son not geçerli olur. Ancak o dersten daha önce alınan notlar transkripte gösterilir. 

(9) Bir anabilim/anasanat dalı bünyesindeki programlardaki seçmeli dersler, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının kararı ile; enstitü bünyesindeki bütün anabilim/anasanat dallarındaki seçmeli

dersler ise enstitü kurulunun kararı ile ortak seçmeli ders havuzu içinde toplanabilir. Her iki

durumda da öğrencilerin hangi dersleri seçebileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafın-

dan her yarıyıl öncesinde belirlenir ve enstitüye bildirilir.

(10) Şehir veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda

olan öğretim elemanları, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o alanda

uzman olan başka bir öğretim elemanının da dersi vermesini sağlayabilir. Bir yılda/yarıyılda

bu şekilde işlenen derslerin süresi, dersin o yıldaki/yarıyıldaki toplam süresinin üçte birini (1/3)

aşamaz. Ancak, ek ders ücretine dair işlemler, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürü-

tülür.

(11) Ders programlarında modüler sistemlerin uygulanmasına ve bunların sürelerine

dair esaslar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Se-

natonun onayı ile belirlenir.
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(12) Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise en

az %80’i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl

sonu sınavına giremez. Öğrencinin devam zorunluluğuna uyup uymadığı, dersi veren öğretim

elemanı tarafından takip edilir.

(13) Uzmanlık alan dersi/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

(14) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlar, ilgili mevzuata göre yürütü-

lür.

(15) Engelli öğrencilerin, engellilik durumları dolayısıyla alamayacağı zorunlu veya

seçimlik derslerin, laboratuvar ve uygulamaların yerine hangi derslerin, laboratuvar ve uygu-

lamaların alınabileceğine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayı ile karar verilir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Her ders için bir tane yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yapılır. Dönem

projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile yarıyıl sonu/yıl

sonu sınavı şartı aranmayabilir. Her derse ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının/sınavlarının

türü, sayısı ve dersin başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, dersin öğretim üyesi

tarafından belirlenir.

(2) Kayıtlı olduğu lisansüstü programdan mezun olması veya lisansüstü eser hazırlama

aşamasına geçebilmesi için yalnızca bir dersten başarısız durumda olan veya gerekli GNO’yu

sağlayamamış olan öğrenciler için dersin yarıyıllık veya yıllık olmasına bakılmaksızın tek ders

sınavı yapılabilir. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek

ders sınavı yapılamaz. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu sınav

sonuçlarının ilan edildiği tarihten sonraki beş iş günü içinde kayıtlı oldukları enstitüye başvu-

rarak bu haktan yararlanabilirler. Tek ders sınavı, başvuru süresinin dolduğu tarihten itibaren

beş iş günü içinde yapılır. Tek ders sınavında yüzlük sistemde alınan not ham başarı notu sayılır

ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

(3) Öğretim elemanı, sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapmak ve

notları enstitü tarafından talep edilen süreler içinde OİS’e girmekle yükümlüdür.

(4) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlardaki sınavlar, ilgili mevzuata

göre yürütülür.

(5) Sınav sonuç listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise ana-

bilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından üç yıl süre ile saklanır ve üç yılın sonunda, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınavlara itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilgili sınav sonucunun ilan edildiği ta-

rihten itibaren beş iş günü içinde enstitüye yazılı başvuruda bulunarak itiraz edebilirler. Sınav

kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren

üç iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye iletilir. Durum öğren-

ciye enstitü yönetim kurulu kararı ile bildirilir. 

(2) Öğrenci, sonucun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ens-

titüye yazılı başvuruda bulunarak tekrar itiraz edebilir. Bu durumda, enstitü yönetim kurulu ta-

rafından alanın uzmanlarından oluşturulan üç kişilik inceleme komisyonu sınav kâğıdını yedi
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iş günü içinde inceleyerek öğrencinin sınav notunu kesin olarak belirler. Durum dersin öğretim

elemanına ve öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile bildirilir. Enstitü yönetim kurulunun

bu konuda aldığı karar kesindir.

Başarı notları

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve

yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl so-

nu/yıl sonu sınavı notu başarı notunun %50’sinden fazlasını oluşturamaz.

(2) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uy-

gulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, labo-

ratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi çalışmala-

rından uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirle-

nir.

(3) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl/yıl için açılacak her derse

ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oran-

larda olacağı ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmeye ait diğer şartlar, ilgili öğretim üyesi

tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim

yarıyılı/yılı başında duyurulur.

(4) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrenci-

lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları, Yük-

seköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılığı” başlıklı tab-

losuna uygun olarak dönüştürülür. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların katsayı de-

ğerleri Tablo 1’de gösterilmiştir:
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(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile lisansüstü eser için S ve U

harf notları kullanılır.

(6) GNO’su 3,50-3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan

öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkriptinde

belirtilir.

Not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından YNO ve GNO olarak ayrı ayrı hesaplanarak belirlenir ve OİS’te duyu-

rulur. 

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-

duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı

ile çarpılır ve bulunan değerler toplanır. Toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bö-

lünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. 

(3) GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu

anabilim/anasanat dalında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak aynı

yöntemle hesaplanır. GNO’da, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Öğ-

rencinin aldığı ve başarısız olduğu dersin notu, bu dersi veya bunun yerine aldığı bir başka

dersi başardığında, OİS’ten çıkarılır ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrenci-

lerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak de-

ğerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. 

(4) Bütün notlar, öğrencinin transkriptine yazılır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Her öğrenci için ders seçimi ve lisansüstü eserinin hazırlanması sü-

recinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite öğretim üyelerinden bir tanesi, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile “danışman” olarak görevlen-

dirilir. Üniversitede o alanda uzman bir öğretim üyesi yok ise diğer yükseköğretim kurumla-

rından aynı alanda uzman olan öğretim üyeleri de danışman olarak görevlendirilebilir. Sanatta

yeterlik programları ile tezsiz yüksek lisans programlarında doktora/sanatta yeterlik unvanına

sahip olan öğretim görevlileri de danışman olarak görevlendirilebilir. Danışmanın görevlendi-

rilmesi tezli/tezsiz yüksek lisans programları için birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta

yeterlik programları için ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, tıp ve veterinerlik bünyesindeki anabilim

dalları hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için

başarıyla tamamlanmış en az bir adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun onayına istinaden en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak

kaydı ile, Üniversite içinden veya dışından ikinci bir danışman görevlendirilebilir, aynı usulle

görevlendirilmesi iptal edilebilir ve yeni bir ikinci danışman görevlendirilebilir. İkinci danış-

manın herhangi bir kurumda akademik personel olarak çalışıyor olması şart değildir. İkinci
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danışman, enstitüye yazılı olarak başvurarak danışmanlıktan çekilebilir. Yurt içindeki veya yurt

dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü programlarda ikinci danış-

manın görevlendirilmesi ilgili protokol hükümlerine göre yapılır.

(4) Yükseköğretim üst kurullarına, bunlara bağlı kurumlara veya diğer yükseköğretim

kurumlarına geçen ya da emekliye ayrılan veya üniversiteden istifa eden öğretim elemanları,

enstitüye bir ay içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanlığa devam edebilirler. Aksi takdirde

bu sürenin dolmasıyla birlikte bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(5) Danışmanın altı aydan daha uzun süreyle il veya yurt dışında görevlendirilmesi ya da

altı aydan daha uzun süreli sağlık raporu alması halinde, öğrencinin başvurusu ve anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(6) Danışmanın enstitüye gerekçeli olarak başvurması halinde, görevlendirilmesi enstitü

yönetim kurulunun kararı ile iptal edilebilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üze-

rine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(7) Öğrenci, enstitüye gerekçeli olarak başvurarak danışman değişikliği talep edebilir.

Bu durumda anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman

görevlendirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini ta-

mamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra, hazırlayacağı tez ile

ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları

Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır. Yeterlik sı-

navında başarısız olan öğrenci, en erken altı ay sonra yeterlik sınavına yeniden girebilir.

(3) Yeterlik sınavına girebilmek için GNO’nun en az 3,00 olması gerekir. Ayrıca, 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 girer. Yeterlik sınavına bu

süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının anabilim/anasanat dalı

bünyesindeki bilim dallarını/programları dikkate alarak yaptıkları teklif ve enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile belirlenen beşer kişilik doktora yeterlik komiteleri tarafından düzenlenir. Ko-

mite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görev-

lendirilebilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Jüri, en az ikisi

Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Ayrıca, Üniversite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkının

olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmana oy hakkı tanınmaması

halinde, jüri danışman dâhil altı üyeden oluşur.

(6) Jüri, enstitü yönetim kurulunca onaylanan tarihte üye tam sayısı ile toplanarak ye-

terlik sınavını yapar. Asil üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır.
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(7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan

öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını birlikte

değerlendirir, başarılı veya başarısız olduğuna en az üye tam sayısının çoğunluğu ile karar

verir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen veya herhangi bir aşamasında başarısız

bulunan öğrenci yeterlik sınavında başarısız kabul edilir. Öğrencinin yeterlik sınavında başarısız

bulunması halinde, öğrencinin başarısız olduğu görüşünde olan jüri üyesi veya üyeleri yeterlik

sınav tutanağına ek olarak gerekçeli kişisel raporunu yazar ve imzalayarak yeterlik sınav tuta-

nağına ekler.

(8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda

da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jüri, sınavda başarısız bulunan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,

doktora programındaki derslerin toplam kredi/AKTS miktarının üçte birini geçmemek şartıyla

ek ders/dersler almasına karar verebilir. Bu durumda öğrencinin hangi dersleri alacağı, jürinin

tavsiyesi dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile belirlenir. Söz konusu dersler transkriptte görünür, fakat GNO hesaplamasına dâhil

edilmez. Bu dersleri 16 ncı maddede belirtilen azamî süreler içinde başarı ile veremeyen öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının

izlemesine açık olarak gerçekleştirilir. Ancak jüri kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(11) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programının

sonunda dönem projesinde başarılı bulunan öğrenciye yeterlik/yetenek sınavı yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme Komitesi, Lisansüstü Eser Önerisinin Savunulması,

Savunma Sınavı Jürisi ve Lisansüstü Eserin Sonuçlandırılması

İzleme komitesinin oluşturulması ve işleyişi

MADDE 26 – (1) Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler

ile sanatta yeterlik programında ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler için danışma-

nın tavsiyesi dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile bir ay içinde izleme komitesi oluşturulur. Komite, danışmanın yanı sıra

biri anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri anabilim/anasanat dalı dışından veya Üniversite dı-

şından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman, komite toplantılarına oy

hakkı olmaksızın katılabilir. Sanatta yeterlik programlarında, doktora/sanatta yeterlik unvanına

sahip öğretim görevlileri de ikinci danışman olarak komitede görevlendirilebilir.

(2) Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az

iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Ancak komitenin birbirini iz-

leyen iki toplantısı arasındaki süre üç aydan kısa olamaz.

(3) Komite toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin

o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya

üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) İzleme komitesinin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar enstitü yönetim kurulunca

belirlenir.
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Lisansüstü eser önerisinin savunulması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik

programının ders döneminde başarılı olan öğrenciler, hazırlayacakları lisansüstü eserin amacını,

yöntemini, ilgili kaynakları ve çalışma planını kapsayan öneriyi, en geç altı ay içinde izleme

komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, lisansüstü eser önerisini, sözlü savunma

tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Lisansüstü eser öneri formu ile birlikte hak sahipliği beyan formu da hazırlanarak

enstitüye sunulur. Bu konudaki usuller enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Komite, öğrencinin savunduğu lisansüstü eser önerisi hakkında üye tam sayısının

en az salt çoğunluğunun oyu ile “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı alır.

(4) Düzeltme kararı alınması halinde, düzeltme için en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci,

verilen sürenin sonunda lisansüstü eser önerisini komitede tekrar savunur. Komite, öğrencinin

savunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul veya ret

kararı alır. Lisansüstü eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya lisansüstü

eser konusu seçebilir. Danışmanın değiştirilmesi halinde yeni danışmanın, mevcut danışmanla

devam edilmesi halinde mevcut danışmanın talebine istinaden, izleme komitesi üyelerinde de-

ğişiklik yapılabilir.

(5) Danışmanı değiştirilmeyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya lisansüstü eser

konusu değişen öğrenci ise, lisansüstü eser önerisi için altı ay içinde tekrar savunmaya girer.

Bu süreler öğrencinin azamî süreleri içinde olup, bu durumdaki öğrenciye azamî süreyi aşacak

şekilde ek süre verilemez. Lisansüstü eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(6) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde lisansüstü eser öne-

risi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak lisansüstü eser önerisi reddedilir.

Lisansüstü eserin hazırlanması

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programlarında öğrencinin danışmanıyla birlikte be-

lirlediği lisansüstü eser önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üçüncü yarıyılın

sonuna kadar enstitüye bildirilir. Öneri, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü eserin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl

kayıt yaptırmayan öğrenci, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir lisansüstü eser önerisi

hazırlar.

(3) Lisansüstü eseri, danışmanın/izleme komitesinin gözetimi, yönlendirmesi ve dene-

timi altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırla-

nır.

(4) Lisansüstü eseri, programın eğitim dilinde hazırlanır. Fakat eğitim dili Türkçe olan

bir programa devam eden öğrencinin talebi ve yüksek lisans programlarında danışmanın, dok-

tora/sanatta yeterlik programlarında izleme komitesinin uygun görmesi halinde, lisansüstü eseri

İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden birinde de hazırlanabilir. Ancak, danış-

manın ve savunma sınavı jüri üyelerinin, söz konusu yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde

kadrolu öğretim üyesi olabilmek için aranan yabancı dil şartını karşılayacak niteliğe sahip ol-

maları gerekir. Türkçeden başka bir dilde hazırlanan lisansüstü eserde en az üç bin kelimelik

bir Türkçe özete de yer verilir.
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(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda, lisansüstü eserinin Türkçeden başka bir dilde

hazırlanması halinde, enstitü yönetim kurulunun gerekli görmesi durumunda, savunma jürisi

tarafından onaylanmış nüshanın Türkçeye aynen tercümesi de enstitüye teslim edilir. Öğrenci

bu şartı yerine getirdikten sonra geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir.

Savunma sınavı jürisinin oluşturulması

MADDE 29 – (1) Savunma sınavı jürisi, danışmanın tavsiyesine istinaden anabilim/anasanat

dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında jüri, biri öğrencinin danışmanı, asil üyelerden

en az biri Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere üç asil ve bir yedek öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin beş öğretim üyesinden oluşturulması halinde, asil üyelerin en az iki tanesi ve

yedek üyeler diğer yükseköğretim kurumlarının kadrolu öğretim üyelerinden oluşturulur. İkinci

danışman oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise üçü öğrencinin izleme komitesinde

yer alan öğretim elemanları ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere beş öğretim

üyesinden oluşur. Ayrıca, Üniversite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir. Danış-

manın oy hakkının olup olmadığına enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının

olmaması halinde, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik programlarında oluştu-

rulan jürilerde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de jüride yer alabilir.

İkinci danışman oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir.

(4) Jüri, enstitü yönetim kurulunun ilgili kararından itibaren iki ay içinde, üye tam sayısı

ile toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Asil üyelerin katılamaması halinde, yedek üye-

lerin katılımı sağlanır.

Lisansüstü eserin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, dönem projesini ta-

mamlayarak ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın onayına sunar. Danışman dönem proje-

sinin başarılı olduğuna karar verirse, sonucu OİS’e girer. Danışmanın proje hakkında düzeltme

kararı alması veya projenin ikinci yarıyılın sonunda danışmana teslim edilmemesi halinde, da-

nışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile öğrenciye iki aya kadar ek süre verilebilir. Ancak dönem projesini üçüncü yarıyıl içinde

teslim eden öğrenciye, programın azamî süresini aşacak şekilde ek süre verilemez. Dönem pro-

jesi dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında savunma sınavına girilebilmesi için öğren-

cinin, lisansüstü eserinden ürettiği en az bir çalışmanın hakemli bilimsel toplantıya/yayına

kabul yazısı alınmış olmalı veya lisansüstü eserin konusunu içeren en az bir sanat/tasarım ça-

lışması sergilenmiş olmalı ya da sergiye kabul yazısı alınmış olmalıdır. Yayının/eserin veya

sanat/tasarım çalışmasının yayımlanmış nüshasının üzerinde veya sergiye/gösterime dair aka-

demik metinlerde ve basılı materyallerde, danışmanların da adı yer alır. Lisansüstü eserin bö-

lümleri, savunma sınavından önce makaleler veya kitap bölümleri halinde yayımlanabilir. An-

cak, bu durumda söz konusu yayınların, ilgili lisansüstü eserin bölümleri olduğu hususu, ya-

yımlanmış nüsha üzerinde açıkça belirtilmelidir. 
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(3) Tezli yüksek lisans programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,

enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programlarında olduğu

gibi lisansüstü eserinden üretilen yayın şartı getirilebilir. 

(4) Üniversitenin adının yayınlar/eserler, sanat tasarım çalışmaları, basılı ve görsel ma-

teryaller ile yazışmalarda gösterilmesi mecburidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin li-

sansüstü eseri savunma sınavına alınamaz. 

(5) Enstitüler, ikinci ve üçüncü fıkraya istinaden şart koştukları yayınlar/eserler, sergiler

ve diğer çalışmalar hakkında, münhasıran bilimsel/sanatsal kaliteyi artırmak amacıyla enstitü

kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile nitel ve nicel ek kriterler ve şartlar getirebilir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, lisansüstü eser önerisinin kabul

edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme komitesi toplantısına girmiş ve son top-

lantıda lisansüstü eseri hakkında “savunulabilir” kararı alınmış olmalıdır.

(7) Tezli yüksek lisans programlarında danışman, doktora ve sanatta yeterlik program-

larında ise izleme komitesi tarafından “savunulabilir” bulunan lisansüstü esere ilişkin intihal

yazılım programı raporu, enstitü tarafından hazırlanarak danışmana ve jüri üyelerine gönderilir.

Jüri üyelerinden herhangi biri, rapordaki verilere dayanarak eserde intihal yapıldığını tespit

ederse, durumu danışmana ve enstitüye bildirir. Danışman, gerekli düzeltmelerin yapılmasını

öğrenciden talep eder. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen öğrenci savunma sınavına giremez.

İntihal denetimine ilişkin usul ve esaslar enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(8) Öğrenci, yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına, eserin danış-

man/izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan nüshasını, savunma sınavı tarihinden

en geç on beş gün önce teslim eder. Savunma sınavı, lisansüstü eserin sunulması ve soru-cevap

bölümlerinden oluşur. Savunma sınavı tezli yüksek lisans programlarında en az altmış dakika,

doktora/sanatta yeterlik programlarında en az doksan dakikadır. Öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanları savunma sınavını izleyebilir. Ancak, jüri eser hakkındaki kararını

kapalı görüşme yaparak belirler.

(9) Jüri eser hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret

kararının verilmesi halinde, ret kararı veren her üyenin ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporunu im-

zalayarak tez savunma tutanağına eklenmesiyle oluşturulan rapor enstitüye teslim edilir. Kabul

oyu kullanan üye/üyeler, rapora “karşı görüş” gerekçesini ekler. Lisansüstü eseri hakkında ret

kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisansüstü eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, talep edilen düzeltmeleri

tamamlayarak, karar tarihinden itibaren programın azamî süresini aşmayacak şekilde, tezli

yüksek lisans programlarında en geç üç ay içinde, doktora ve sanatta yeterlik programlarında

ise en geç altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu savunma sınavında da eseri hakkında ret

kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisansüstü eseri hakkında oy çokluğu ile kabul kararının verilmesi halinde, ret oyu

kullanan üye/üyeler, ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporlarını yazıp imzalayarak tez savunma tu-

tanağına eklerler.

(12) Savunma sınavına ait tutanaklar, tez danışmanı tarafından sınav tarihinden sonraki

üç iş günü içinde enstitüye teslim edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Mezuniyet ve Diploma 

Disiplin işlemleri

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin uzaklaştırma sü-

resi, azamî öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulunun kararı ile dondurulabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu.

b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhrî hı-

sımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mec-

buriyetinde bulunması.

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Tutukluluk hali.

f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hali.

g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının birinin şehit olması veya

bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, öğrencinin ders kay-

dını ilgili yıl/yarıyıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi bi-

rinin ortaya çıktığı tarihten itibaren iki ay içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya ka-

nunî temsilcisi vasıtasıyla enstitüye başvurması gerekir.

(3) Bir seferde azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek

lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya

çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mah-

kûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadar kayıt dondurulabilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, enstitü

tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

Kayıt silme

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğ-

rencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış

olmak.
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b) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar

nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.

d) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.

e) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmamakla birlikte enstitü yönetim kuru-

lunca mazereti kabul edilmemek.

f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer hallerdeki öğrenci-

lerden olmak.

(2) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-

disinin veya kanunî temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

(3) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde enstitüde aldıkları dersleri ve bunlara

ait not durumlarını gösteren belge verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci,

kayıtlı olduğu programın diplomasını alarak mezun olma hakkını kazanır.

(2) Mezuniyet tarihi, sınav jürisinin kararının enstitü yönetim kurulunca onaylanması

şartıyla, tezli yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü

eserin savunma sınavında başarılı bulunduğu tarihtir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise

öğrencinin bütün yükümlülüklerini başarı ile yerine getirdiği ve bu durumun enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin jüri

tarafından onaylanmış nüshasının, savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde

basılı olarak ve/veya elektronik ortamda enstitüye ve Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesine

teslim edilmesi gerekir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formu

enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi ha-

linde, lisansüstü eserin teslim edileceği süreyi en fazla bir ay uzatabilir. Lisansüstü eserini

teslim etmeyen öğrenciye diploma/geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından

yararlandırılmaz ve azamî süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği ta-

rihten itibaren üç ay içinde eserin bir kopyası enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

(5) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, li-

sansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

(6) Tezli yüksek lisans programlarında, tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciye; ens-

titüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının şartlarını yerine getirmesi ve talepte bulunması kaydıyla, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde, söz konusu alanda

tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum

YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında, ilgili öğrenciye tezsiz

yüksek lisans diploması verilir. 
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(7) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciye; kre-

dili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını

sonuçlandıracak durumda olmaması kaydıyla, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının

bulunması ve söz konusu programın diğer gereklerini yerine getirmiş olması halinde, talepte

bulunmasına istinaden anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mev-

zuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü prog-

ramın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller, tereddütlü durumlar ve ihtilafların çözümü

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

YÖK’ün lisansüstü eğitime ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üniversitenin lisansüstü eğitim

ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Üniversite yönetim kurulunun kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü

durumları gidermeye ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir lisansüstü

programa kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorun-

ları çözmeye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Üniversite yönetim kurulu, Rektör, enstitü

kurulu, enstitü yönetim kurulu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim üyeleri veya

danışmanlar ile program/bilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye anabilim/anasanat

dalı başkanlığı, öğretim üyeleri veya danışmanlar ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki

ihtilafları çözmeye enstitü yönetim kurulu, program/bilim dalı başkanlığı ile anabilim/anasanat

dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı

başkanlığı ile enstitü yönetim kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye enstitü kurulu yetkilidir.

İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraflardan birinin veya her iki-

sinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü yazılı olarak aldıktan sonra karar verir. Ve-

rilen karar kesin olup, uygulama bu doğrultuda yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 08/02/2018 tarihli ve 30326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2848 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2838 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2849 

—— • —— 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2844 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel 

Müdürlüğünden:  

BUSKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar 

Mahallesi, 7573 Ada, 2 Parsel no.lu 3.121,07 m² Taşınmazın, 04/04/2019 Perşembe günü saat 

11:00’de BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile 

BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca satışı 

yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel: 6.700.000,00 TL’dir. 

İhaleye ait şartname ve ekleri Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 

Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi 

Başkanlığında görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten temin 

edilebilir. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik 

belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği), 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi vermesi, 

4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz), 

5- En az 201.000,00 TL tutarında geçici teminat vermesi, 

6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi 

ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre 

temin edecekleri belgeleri, vermeleri gerekmektedir. 

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu 

Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur. 

 

ADRES : TELEFON : 0-224-2702426/2830/2454 

BUSKİ Genel Müdürlüğü 

Sıramaşeler Mh. 

Avrupa Konseyi Bulvarı 

No: 4/10 16190 Acemler 

Osmangazi/BURSA 2896/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sahil Güvenlik İkmal Merkez Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar 

donanım KISIM-1: 800 adet Masaüstü Bilgisayar ve 800 adet Masaüstü Bilgisayar Ekranı, ihtiyaç 

sahibi Kuruluşça hazırlanan Teknik Şartnamesine, İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar 

Listesine ve malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine uygun olarak, KISIM-2: 30 adet 

Tarayıcı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan Teknik Şartnamesine ve İdari Şartnameye İlave 

Edilecek Hususlar Listesine uygun olarak, KISIM-3: 20 adet Kesintisiz Güç Kaynağı, ihtiyaç 

sahibi Kuruluşça hazırlanan Teknik Şartnamesine ve İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar 

Listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

KISIM-1: 

- 800 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 

- 800 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRANI 

140.-TL 

KISIM-2: 

- 30 ADET TARAYICI 
100.-TL 

KISIM-3: 

- 20 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 
  50.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Teknik Şartname, İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar Listesi, malzeme listesi ile 

Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.04.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin Teknik Şartnamesine, İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar Listesine 

ve marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2786/1-1 
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SİSTEM ODASI MODÜLER VERİ MERKEZİ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

Sistem Odası Modüler Veri Merkezi Projesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.04.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2790/1-1 
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2000 ADET EKRAN (MONİTÖR) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet ekran 

(monitör) Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.04.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2791/1-1 
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MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TAŞMIŞ MAHALLESİ SULTAN SOKAKTA ŞİRO ÇAYI 

YATAĞI İÇERİSİNDE BULUNAN ERİŞİM:3356603 SAYILI 3,64 HEKTAR YÜZÖLÇÜME 

SAHİP BULUNAN I(a) GRUBU MADEN (KUM-ÇAKIL) İŞLETME RUHSAT 

SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. Maddesinin 2. fıkrası ile Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi Sultan 

Sokakta Şiro Çayı Yatağı İçerisinde Bulunan Erişim:3356603 Sayılı 3,64 Hektar Yüzölçüme 

Sahip Bulunan I(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl) İşletme Ruhsat Sahası 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilecektir. 

1. İhale tarihi ve yeri: 

İhale, 16.04.2019 Salı günü saat 14.00’ da 

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 

yapılacaktır. 

Adres: Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA 

2. İhale konusu işin adı, cinsi, miktarı : 

• 3,64 Hektar Yüzölçüme Sahip 3356603 Erişim Numaralı I(a) Grubu Maden (Kum-

Çakıl) İşletme Ruhsat Sahasının ruhsatlandırmaya esas ihalesi 

3. İhaleye Konu İşin Yeri, sınırı, yüzölçümü, pafta, ada ve parsel numarası ve durumu: 

Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi Sultan Sokak Sınırları dahilinde Şiro Çayı 

Yatağında bulunan 3356603 Erişim numaralı, 3,64 Hektarlık alanda aşağıdaki koordinatlarda, 

bulunan Maden (Kum-Çakıl) Sahası Ruhsat İşletmesi. 

 

S. Y X S Y X 

1 483630 4230652 2 483720 4230575 

3 483561 4230482 4 483408 4230451 

5 483385 4230558    

 

4. İhalenin tahmin edilen bedeli : 147.420,00 TL + (KDV) Taban İhale bedel üzerinde 

ihale yapılacaktır. 

5.İşin süresi : İhale Şartnamesinin 14. Madde hükümleri gereği ihaleyi kazanan ilgili 2 

(iki) ay içerisinde Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmek zorundadır. 

6. Teminat Miktarı: İhale Şartnamesinin 7. Madde hükümleri gereği istekliler söz konusu 

maden işletme ruhsat sahası ihalesine katılabilmek için ihale taban bedelinden ve kapalı olarak 

verilen teklifin % 20 ‘sinden az olmayacak şekilde teminat vereceklerdir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a)Tedavüldeki Türk parası. ( T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde 

bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına nakit 

yatırılarak alınan belge) 

b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, “kayıtsız şartsız 

ödeme taahhüdünü” içeren teminat mektupları. 

c) Devlet tahvilleri ve hazine bonoları. 

İhale Taban Bedeli ve verilen teklifin % 20’ sinden az oranda teminat veren isteklilerin 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri 

gibi toplam teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık 

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 
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Teminat olarak sunulan teminat mektupları süresiz olmalıdır. Nakit olarak yatırılan ihale 

teminat dekontunun üzerinde; teklif sahibinin adı/soyadı ve işin adı veya teklif verilen sahanın 

Erişim numarası yazılması gerekir. 

Kabul edilebilir bir teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen 

katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

d- Teminatların iadesi: İdarenin kararına göre ihale üzerinde kalan isteklinin teminatı 

hariç diğer isteklilerin teminatları ihale Komisyon Kararından sonra iade edilecektir. 

7.İhale Doküman Bedeli ve Görüleceği Yer: İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde 

idareden (Malatya YİKOB İhale Birimi) bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların 250,00 

TL. şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya 

YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına yatırması gerekmektedir. 

İhale İlanına ve dosyasına www.malatyayikob.gov.tr internet adresinde de ulaşılabilinir. 

8.İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 

1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanın Aslı veya Noter tasdikli kimlik belgesi, 

2. Son altı aya ait kanuni ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak adres beyanı, 

3. Tüzel Kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4. Vekâleten iştirak edilecek ise Noter tasdikli vekâletname, vekâleten iştirak edenin imza 

sirküsü, 

5. Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu 

6. İhale dökümanının alındığına dair 250,00-TL'lik banka makbuzu, 

7. 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin ihale gününden 

önceki son 15 gün içerisinde alınmış belge. 

8. 15.526,00 TL (Onbeşbinbeşyüzyirmialtı Türk lirası) tutarındaki işletme ruhsat taban 

bedelinin Ziraat Bankası Malatya Şubesindeki TR150001000183678583555011 Iban numaralı 

Banka Hesabına ödendiğini gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:3356603 sayılı 

sahanın işletme ruhsat taban bedelidir.” Ibaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep 

sahib itarafından dekontun imzalanması gerekmektedir.) 

9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

10. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

11. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirkülerini ihale saatine kadar İdareye sunmaları 

gerekmektedir. 

12. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya 

Meslek odası belgesi, 

13. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

İlişkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir. 

9- Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 

46. maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 2536/1-1 
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TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON SİSTEMİ ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik Stimülasyon) alımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (f) bendi 

uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/132809 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik 

Stimülasyon Sistemi- 1 Adet) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 04/04/2019 Perşembe günü saat:10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’dan görülebilir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 

Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 

teslim edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2809/1-1 

—— • —— 

PEKTİN ve KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek Ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg Pektin ve 4.000 kg Ksantan Gam 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 28.03.2019 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 28.03.2019 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle / ANKARA 

Tel : (0312) 592 93 00 – 592 94 00      Faks : (0312) 397 33 74–71 

 2875/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli 

doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma 

ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde 

bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

Başvuru Yeri: 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör başvuruları 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), şahsen veya posta ile 

yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular 

ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 
 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

Edebiyat 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Profesör 1 1 

Eğitim programları 

ve eğitim 

sosyolojisi ile ilgili 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 1 

Doçentlik belgesini 

göğüs hastalıkları 

alanında almış 

olmak. 

 2756/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85276/3 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 08.01.2019 tarih ve 40 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.02.2019 tarih ve 

225 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85276/3’nolu parselasyon planı 25.03.2019 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır 

85276/3 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Aşağıyurtçu Mahallesi İmarın 49254 ada 1, 49255 ada 1, 49256 ada 1, 2, 3, 4, 49257 ada 

1, 49258 ada 1 ve 2, 49259 ada 1, 2, 3 ve 4, 49260 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 49261 ada 1, 2, 3 ve 4, 

49262 ada 1, 2 ve 3, 49263 ada 1, 2 ve 3,  49264 ada 1 ve 2, 49265 ada 1 ve 2, 49266 ada 1, 2, 3 

ve 4, 49267 ada 1,  49268 ada 1, 49269 ada 1 ve 2,  49270 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 49271 ada 1 ve 2, 

49272 ada 1, 49273 ada 1,  2, 3 ve 4, 49274 ada 2, 3 ve 4,  49275 ada 1, 49276 ada 1, 2, 4,  ve 5, 

49277 ada 1, 2, 3 ve 4, 49278 ada 1 ve 2, 49279 ada 1 ve 2, 49280 ada 1 ve 2, 49281 ada 1, 2, 3 

ve 4, 49282 ada 2, 3 ve 4, 49283 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 49284 ada 1 ve 2, 49285 ada 1, 2 ve 3, 49286 

ada 2, 3 ve 4, 49287 ada 1, 2 ve 4, 49288 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 49289 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  ve 8, 

49290 ada 1, 49291 ada 1 sayılı parseller. 

İlanen duyurulur. 2824/1-1 
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Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 2765/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 2832/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 

maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Genel Şartlar: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak, 

3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, 

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler: 

1. Başvuru Dilekçesi, 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3. Özgeçmiş, 

4. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri, 

5. Doktora öğrenci belgesi, 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir 

belgenin fotokopisi, 

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı Örneği), 

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl), 

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge, 

11.Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. 

NOT: 

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir. 

3- Başvuru ilgili birime yapılacaktır. 
 

SINAV 

TAKVİMİ 

BAŞVURU 

TARİHİ 

SON 

BAŞVURU 

TARİHİ 

ÖN 

DEĞERLENDİRME 

TARİHİ 

GİRİŞ 

SINAVI 

TARİHİ 

SONUÇ 

AÇIKLAMA 

TARİHİ 

SONUÇLARIN 

AÇIKLANACAĞIN 

YER AÇIKLAMA 

25.03.2019 08.04.2019 11.04.2019 15.04.2019 18.04.2019 www.munzur.edu.tr 

Web 

sayfamızdaki 

duyurular 

tebliğ niteliği 

taşımaktadır. 
 

Birimi/Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Program Unvan Adet Der. İlan Özel Şartı 

Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyat 

Bölümü 

Eski Türk Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

Araş. 

Gör. 
1 6 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, Eski Türk 

Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. 

 2810/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen 

koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.  

Başvuru Süresi : 25 MART 2019 - 08 NİSAN 2019 

Son Başvuru Tarihi : 08 NİSAN 2019 Saat:17.00 

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

Fakülte/SHMYO Unvan 

Anabilim Dalı/ 

Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Tıp Fakültesi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Anatomi 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi 

alanında doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. Gelişme çağındaki 

çocukların antropometrik ölçümleri ve 

bu ölçümlerin tasarımda kullanılması 

üzerine, kalbi besleyen koroner arterlerin 

varyasyonu üzerine çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dermatoloji 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Dermatoloji Uzmanı olmak, atopik 

dermatitli çocuk hastalarda probiyotik 

kullanımının etkisi üzerinde çalışmaları 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Restoratif Diş 

Tedavisi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. Diş hastalıkları ve tedavisi 

alanında doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. Endodontik tedavi 

görmüş dişlerde kavite temizleme 

tekniklerinin, çeşitli adezif sistemlerin 

dentine bağlantısına etkileri konusunda 

çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ortodonti 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

Ortodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. Diş, çene 

ve perioral kas ilişkileri alanında 

çalışmaları olmak ve güncel ortodontik 

tedavi metotları alanında deneyimi 

bulunmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Ağız-Diş ve 

Çene Cerrahisi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi 

doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış 

olmak. Okul çağındaki çocuklarda dil 

lezyonların prevalansı üzerine çalışmaları 

olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Protetik Diş 
Tedavisi 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olmak. Protetik Diş Tedavisi alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olmak. Lazer ile üretilen implant üstü 
metal altyapıların uyumu üzerine tez 
çalışması yapmış olmak, konvansiyonel 
ve dijital renk ölçüm yöntemlerinin 
karşılaştırıldığı ve farklı üretim 
yöntemleri ile üretilen çok üyeli 
implant üstü altyapıların uyumu üzerine 
çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Pedodonti 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 
Pedodonti alanında doktora/uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Endodonti 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 
Endodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. Dental 
travmalar üzerine çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Periodontoloji 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 
Periodontoloji alanında doktora/ 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 
Periimplantal defektlerin rejenerasyonunda 
ozonun etkileri konusunda çalışmaları 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ağız-Diş ve 
Çene 

Radyolojisi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olmak. Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi 
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olmak. Mandibular asimetrinin panoramik 
radyografi tekniği ile değerlendirilmesi 
ve el tercihi ile ilişkisinin araştırılması 
konusunda tez çalışması yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
MYO 

Öğr. 
Görevlisi 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

4 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 
ve mezuniyeti sonrası belgelendirmek 
kaydıyla Diş Hekimliği alanında en az 
2 yıl deneyime sahip olmak 

Sağlık Hizmetleri 
MYO 

(Ders verecek) 

Öğr. 
Görevlisi 

Diş Protez 
Teknolojisi 

4 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 
ve mezuniyeti sonrası belgelendirmek 
kaydıyla Diş Hekimliği alanında en az 
2 yıl deneyime sahip olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak, sporcu sağlığı 
ve yutma bozuklukları alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Öğr. 
Görevlisi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

1 

Protez, ortez ve biyomekani programında 
tezli yüksek lisansını tamamlamış 
olmak ve genel fizyoterapi ve 
rehabilitasyon alanında doktora 
yapıyor olmak, pediatrik rehabilitasyon 
alanında deneyimli olmak, ayak bileğinin 
ortopedik patolojileri ve plantar basınç 
dağılım analizleri konusunda çalışmaları 
olmak. 

 2911/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 

zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

UNVANI ADET 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Profesör 1 

Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Ticari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü – 

Tedarik Zinciri Yönetimi Alanı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Endodonti Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 

Ticari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü – 

Stratejik Yönetim Bilim Alanı 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalı Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü - Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Alanı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Mühendislik 

Fakültesi 
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
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* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü - 

Tedarik Zinciri Yönetimi Alanı için başvuracak adayların Nicel Karar Yöntemleri'nde doktora 

yapmış olması ve Çok Değişkenli İstatistik analizde eserleri olması beklenmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir trascriptlerini, 

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvuracak adayların İmmünogenetik alanında uzman olmaları beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 2833/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 

ve 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 25.03.2019 

Son Başvuru Tarihi : 08.04.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.04.2019 

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 12.04.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.04.2019 

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 

e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3- YÖK Formatlı özgeçmiş, 

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 

5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 

6- ALES Sonuç Fotokopisi, 

7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, 

8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 

11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 

12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 

dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 

çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 

Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini 

içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı 

belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

 

Fakülte/MYO 

Bölüm/Program/ 

ABD Unvan 

Kadro 

Sayısı ALES YDS Özel Şart 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı Bl. 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

3   

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar 

Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım 

Mühendisliği, Grafik, Sinema-TV, 

Çizgi Film ve Animasyon ve Film 

Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı 

alanlarının birinden doktora mezunu 

olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı Bl. 
Arş.Gör. 1 70 50 

Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Oyun 

Tasarımı veya Çizgi Film ve 

Animasyon alanlarından birinde lisans 

mezunu olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

3   

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Öğretmenliği veya Mütercim 

Tercümanlık alanlarının birinden 

doktorası olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Arş.Gör. 1 70 80 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 

alanında Lisans mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

3   Matematik alanında doktorası olmak. 
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Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Arş.Gör. 1 70 50 

Matematik alanında lisans mezunu 

olup, aynı alanda tezli yüksek lisans 

yapıyor veya yapmış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda Teknolojisi 

Pr. 
Öğr.Gör. 2 70  

Kimya Mühendisliği veya Gıda 

mühendisliği lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgi Güvenliği 

Teknolojileri Pr. 
Öğr.Gör. 3 70  

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Elektronik 

Mühendisliği bölümlerinden birinden 

lisans mezunu olup, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 

alanlarının birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Destekli Tasarım 

ve Animasyon Pr. 

Öğr.Gör. 3 70  

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği veya Dijital 

Oyun Tasarımı bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, bu alanların 

birinden tezli yüksek lisans mezunu 

olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı Pr. 
Öğr.Gör. 3 70  

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri Bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olup, bu 

alanların birinden tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Fizyoterapi Pr. Öğr.Gör. 1 70  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu 

olup, alanında en az 10 yıl iş tecrübesi 

olmak. 

 2823/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan 

ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı 

Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; 

doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler Üniversitemiz 

http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

 

 
Birim Bölüm ABD/Program Unvan Adet Nitelik 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 

Gıda 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Gıda Bilimleri ve 

Mühendisliği bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Süt ve süt ürünleri konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Yapı malzemeleri ve beton 

teknolojisi konularında 

çalışma yapmış olmak. 

3 
Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 

Hukuk lisans, Kamu Hukuku 

yüksek lisans ve doktora 

mezunu olmak. Kamu 

personel hukuku alanında 

çalışmaları bulunmak. 

4 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve 

Edebiyatları 

Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve 

Edebiyatları 

Profesör 1 

Çuvaş Türkçesi ve Çuvaş 

Edebiyatı alanlarında 

çalışmaları bulunmak. 

5 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Yakınçağ 

Tarihi 
Doçent 1 

Yakınçağ Tarihi bilim 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Osmanlı iktisat tarihi 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 

6 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma 

Ekonomisi ve 

Endüstri 

İlişkileri 

Endüstri 

İlişkileri 
Doçent 1 

Sosyal Politika bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Karşılaştırmalı endüstri 

ilişkileri ve sosyal politika 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 

7 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma 

Ekonomisi ve 

Endüstri 

İlişkileri 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Doçent 1 

Sosyal Politika bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. İş 

tatmini ve kariyer 

konularında çalışmaları 

bulunmak. 

8 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 

Makro İktisat bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Türkiye'de sürdürülebilir 

büyüme ve yenilenebilir 

enerji konusunda çalışma 

yapmış olmak. 
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9 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 1 

Muhasebe bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Normal maliyet yöntemi 

üzerine çalışmaları bulunmak. 

10 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

İlişkiler 
Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler bilim 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Kamu diplomasisi 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 

11 
Mimarlık 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Peyzaj 

Planlama 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Peyzaj Mimarlığı alanında 

doktora yapmış olmak. 

Peyzaj planlama ve mekansal 

planlama ilişkileri üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

12 
Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık 

Mimarlık 

Tarihi 
Doçent 1 

Cumhuriyet dönemi Türk 

Mimarlığı konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

13 
Mimarlık 

Fakültesi 

Şehir ve Bölge 

Planlama 

Bölge 

Planlama 
Doçent 1 

Şehir ve Bölge Planlama 

alanında lisans, yüksek lisans 

ve doktora yapmış olmak. 

Şehir planlamada enerji 

verimliliği, sürdürülebilir ve 

akıllı kentler konularında 

çalışmaları bulunmak. 

14 
Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Turizm İşletmeciliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

Yemeğin 

aynılaşması/farklılaşması 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

15 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Profesör 1 

Yönetim ve Strateji bilim 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Lojistik, dış ticaret, 

deniz işletmeciliği, liman 

yönetimi, deniz ekonomisi 

alanlarında çalışma yapmış 

olmak. 

16 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Doçent 1 

Muhasebe ve Finansman 

alanında doktora yapmış 

olmak. Gayrimenkul 

finansmanı, enerji finansmanı 

ve sigortacılık alanında 

çalışmaları bulunmak. 

17 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Türkiye ekonomisi, küresel 

ekonomi ve kalkınma ile 

uluslararası ticaret ve lojistik 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 
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18 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve 

Finans 

Bankacılık ve 

Finans 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Bankacılık ve Finans alanında 

doktora yapmış olmak. 

Finansal krizlerin bankacılık 

sistemi üzerindeki etkileri 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

19 
Sağlık 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Doçent 1 

Beslenme ve Diyetetik bilim 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. 

20 
Babaeski 

MYO 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Yerel 

Yönetimler 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Kamu Yönetimi alanında 

yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak. Kentleşme ve 

kentleşme sorunları, kadın 

yoksulluğu konularında 

çalışma yapmış olmak. 

21 
Pınarhisar 

MYO 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Kontrol ve 

Otomasyon 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Matematik alanında doktora 

yapmış olmak. 

22 
Pınarhisar 

MYO 

Seyahat-

Turizm ve 

Eğlence 

Hizmetleri 

Turizm ve 

Seyahat 

Hizmetleri 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik alanında doktora 

yapmış olmak. Duygusal 

emek konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

23 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Optisyenlik Dr.Öğr.Üyesi 1 

Fizik alanında doktora 

yapmış olmak. Atomik 

kuvvet mikroskobu ile 

yapılmış çalışmaları 

bulunmak. 

24 

Sosyal 

Bilimler 

MYO 

Dış Ticaret Dış Ticaret Dr.Öğr.Üyesi 1 

Sınır aşan organize suçlar 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 

25 

Sosyal 

Bilimler 

MYO 

Görsel-İşitsel 

Teknikler ve 

Medya 

Yapımcılığı 

Basım ve 

Yayın 

Teknolojileri 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

alanında doktora yapmış 

olmak. Sağlık iletişimi, yeni 

medya ve siyasal iletişim 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 

26 

Sosyal 

Bilimler 

MYO 

Muhasebe ve 

Vergi 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

İşletme Yönetimi alanında 

doktora yapmış olmak. 

Davranışsal finans, finans-

risk, duygular ve bireylerin 

yatırım kararları konularında 

çalışma yapmış olmak. 

27 

Teknik 

Bilimler 

MYO 

İnşaat 
İnşaat 

Teknolojisi 
Doçent 1 

Yer Bilimleri ve 

Mühendisliği bilim alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Yeraltı suları alanında 

çalışmaları bulunmak. 

28 

Teknik 

Bilimler 

MYO 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Elektronik 

Teknolojisi 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Elektrik Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak. 

Elektrik motorları üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

 2757/1-1 
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29

31

39
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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.


