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YÖNETMELİKLER
Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile
bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),
b) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,
dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
c) Akademik Yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar
yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan ve Enstitüde öğretim programı bulunan akademik birimleri,
e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında öğretim üyelerinin
ve öğretim görevlilerinin tamamını; anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından
oluştuğu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,
f) Azami Süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen
en fazla süreyi,
g) Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan
bilim/sanat dalını,
ğ) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal hazırlık programını,
h) Bitirme (Dönem) Projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması gereken bilimsel araştırma raporunu,
ı) Danışman: Enstitüde kayıtlı lisansüstü öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü
yönetim kurulunca atanan Ardahan Üniversitesindeki öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlisini,
i) Doktora Yeterlik Komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten ve bu
amaçla sınav jürisi kuran, beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
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j) Enstitü: Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
k) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
l) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilecek üç öğretim üyesi ile birlikte oluşan kurulu,
m) İkinci Tez Danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü yönetim kurulunca atanacak, üniversite veya üniversite kadrosu
dışından en az doktora derecesine sahip ikinci danışmanı,
n) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,
o) Müdür: Enstitü müdürünü,
ö) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,
r) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
ş) Tez İzleme Komitesi: Doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencinin tez
çalışmasını izleyen komiteyi,
t) Uzaktan Öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim
biçimini,
u) Uzaktan Öğretim Dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri
kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,
ü) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
v) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,
y) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
z) Yabancı Dil Sınavı: YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarını,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, adayların eğitim
dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip
olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından
ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart
puana sahip olmaları gerekir.
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(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES
şartı aranmaz.
(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Ancak değerlendirme, ilan edilen puan türüne bakılmaksızın 55
puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek puan üzerinden yapılır. Bu adaylar
daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
Tezli yüksek lisans programlarına kabul
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının
%10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı
olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı
dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan veya 50’nin altında olan adayların dil puanı
hesaplamaya dahil edilmez.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı
kurulunun talebi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve senato onayı ile bilim sınavı ve/veya
mülakat sınavı yapılır. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan
adayların sıralaması yapılır.
b) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not
ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.
c) Mülakatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim
düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülakat
puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülakat ve/veya
bilim sınavına girmeyen aday ya da mülakat ve/veya bilim sınav notu 50’nin altında olan adaylar, değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülakat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 50 ve üzerinde olan adaylar,
puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları
programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir
ve ilan edilir. Tezli yüksek lisans programları için sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı
yüksek olan adaya; ALES şartı olmayan programların ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
(4) Tezli yüksek lisansa öğrenci kabulünde bilim sınavı, mülakat veya yetenek sınavları
ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu
tarafından yapılır. Sınav komisyonu başkanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanıdır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bildirir.
Süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
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(2) Tezli yüksek lisans programında danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı
olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 70’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Dersler
MADDE 9 – (1) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en
çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Bu derslerin geçme notu belirlenirken, yüksek
lisans programındaki geçme notu esas alınır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans
programı öğrencisi, tezini enstitü yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü
olarak savunur. Sanat çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını sunar.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.
(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile savunma sınavından en az otuz gün önce atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinin birinin ilgili bölümden diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve
iki yedek üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.
(5) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı enstitü yönetim
kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
(6) Jüri üyeleri, tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlar
ve tezin savunmaya uygun bulunması halinde öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(7) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanlarına, lisansüstü öğrencilere, alanın uzmanlarına ve diğer dinleyicilere açık ortamlarda gerçekleştirilir.
İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en
geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, adaya ve dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(9) Enstitü yönetim kurulu kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından jüri üyeleri
tez savunma sınavlarına internet üzerinden görüntülü olarak katılabilir. Bu durumda imzalı savunma tutanağı 10 iş günü içinde enstitüye teslim edilir.
(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Yüksek lisans diploması
MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından lisansüstü enstitü
mezuniyeti için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil
yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından ulusal
tez merkezine yüklenir.
(4) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve
reddedilen tezinin danışman onayı ile enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak
kabul edilmesi koşuluyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; örgün öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim
programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplamda 30 krediden az olmayan, en az 10 adet
ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60 AKTS kredisinden oluşur.
Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına en az lisans derecesine sahip olmak üzere, güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına
alınacak öğrenci sayıları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri
enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi dikkate alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve senatonun onayına sunulur.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde, lisans not ortalamasına göre adayların
sıralaması en yüksekten başlayarak yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
talebi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve senato onayı ile lisans not ortalamasına ek olarak
öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi
aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) Bilim sınavı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik ve uygulama sınavlarına girmeyen aday ya da sınav notu 100 üzerinden 50’nin altında olan adaylar, değerlendirme dışında
kalır ve programa kabul edilmez.
b) Lisans not ortalamasının %60’ı ile sınav notunun %40’ının toplamı 50 puanın üstünde olan adayların, puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki
adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar
yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Tezsiz yüksek lisans programları için sıralamada eşitlik
olması halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
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c) Tezsiz yüksek lisansa öğrenci kabulünde bilim sınavı, mülakat veya yetenek-yeterlik
sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan
sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu başkanı, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanıdır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne
bildirir.
Süre
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Dersler
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Uzaktan öğretim programlarında, derslere devam, sınavlar ve derslerden geçme hususları, YÖK tarafından belirlenen esaslara, senato kararına ve bu Yönetmelik hükümlerine
göre yürütülür.
Dönem projesi
MADDE 16 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt
yaptırılır ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Enstitünün yazım kılavuzuna göre
hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış ve müdür tarafından
onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem
projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar
ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır. Dönem projesi reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 17 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi öğrencinin mezuniyetinin onaylandığı enstitü yönetim kurulu tarihidir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve öğrenim gördükleri
alan ile ilgili tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda; ilgili anabilim/anasanat
dalının kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 18 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 19 – (1) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanına veya YÖK tarafından
ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil
sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.
(2) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 55 puana veya eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir.
Doktora programına kabul
MADDE 20 – (1) Doktora programına başvuran yüksek lisans derecesine sahip adayların değerlendirmelerinde ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının %20'si, lisans mezuniyet notu ile yüksek lisans mezuniyet notunun aritmetik ortalamasının %20'si toplanarak bu
toplamın en az 60 olması koşuluyla en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer
adaylar yedek olarak belirlenir ve ilan edilir.
(2) Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların değerlendirilebilmelerinde
ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %20'si ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not
ortalamasının %20'si toplanarak bu toplamın en az 70 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilan edilir.
(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
talebi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve senato onayı ile, bilim sınavı ve/veya mülakat yapılır. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların,
kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20'si, lisans
mezuniyet notu ile yüksek lisans mezuniyet notunun aritmetik ortalamasının %10'u ve doktora
giriş sınav notunun %20’sinin toplamı ve bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması şartı aranır.
b) Doktora programına başvurusu kabul edilen lisans derecesine sahip adayların, kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20'si, lisans
mezuniyet notunun %10'u ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamının en az 70 olması
koşuluyla adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için
doktora giriş sınav notunun 100 üzerinden en az 80 olması şartı aranır.

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

(4) Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında,
ALES şartı aranmaz. Ancak değerlendirme için, ilan edilen puan türüne bakılmaksızın en az
55 puan üzerinden hesaplanır. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta
yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. Bu kapsamdakilerin ilgili doktora programlarına öğrenci kabulü ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.
(6) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak sınav
komisyonu 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,
enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Sınav komisyonu başkanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanıdır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bildirir.
Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla
tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 80’in altında kalan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, zorunlu derslerini, kredilerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite anabilim/anasanat dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavları dönem sonu sınavlarını takip eden bir ay içerisinde yazılı ve sözlü
olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü
sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not, doktora derslerindeki başarı notu olan yüzlük sisteme göre 80 puandır. Yazılı ve sözlü sınav süresi en az 30 dakika, en çok 90 dakikadır.
Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Kararını yeterlik komitesi
aracılığı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini karara eklemek zorundadır.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına
geçiş; öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.
Tez izleme komitesi
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın talebi
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını
takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilerse
komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü
yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda dönem içinde
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme
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komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim
aracılığıyla da yapılabilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız
bulunan, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
sonucu Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir.
(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.
(8) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusunda yapılmak istenen değişiklikler danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin uygun görüşü ile birlikte anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve yönetim kurulu kararıyla tez konusu değişiklik talebi
uygun görülen öğrenci en geç üç ay içinde yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü
olarak savunur. Bu savunmada da ilk savunmadaki usuller uygulanır. Tez önerisi savunmasına
geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(9) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci tezin konusu aynı kalmak şartıyla, tez başlığında
değişiklik yapılmasını istemesi halinde, bu değişiklik danışmanın gerekçeli raporu ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 25 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yazım
kurallarına uygun biçimde yazar.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezin nüshalarını savunma tarihinden en az 4 hafta önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitüye teslim eder.
(3) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.
(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat
dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(6) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı enstitü yönetim
kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 60 dakika en fazla 120 dakikadır. Tez savunma
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak tez jürisi dışındaki katılımcılar soru soramaz ve
jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.
(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
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gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından lisansüstü enstitü
mezuniyeti için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını ve dijital halini tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrenci
onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Tezini zamanında teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından ulusal
tez merkezine elektronik ortamda yüklenir.
(4) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş
değeri bir yükseköğretim programıdır. Programın amacı; sanatsal çalışmaların teori ile birleştirilerek bu alanda yetişen, uzmanlaşan bireyler yetiştirmektir. Alanında uzmanlaşma ile birlikte
günümüz sanat ortamını takip eder, ulusal ve uluslararası alanda özgün sanat eserlerini ortaya
koymayı hedefler.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlarda YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adaylar lisans
veya yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. Güzel Sanatlar Fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanlardan başvuruda ALES şartı
aranmaz. Diğer programlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan
türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en
az 80 puan almış olması gerekir.
(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
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lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer
belgeler senato tarafından belirlenir.
Sanatta yeterlik programlarına kabul
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur.
(2) Adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans mezuniyet ile yüksek
lisans mezuniyet notlarının aritmetik ortalamasının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.
b) Diğer programlardan mezun olanlar için ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının
%10’u, lisans mezuniyet ile yüksek lisans mezuniyet notlarının aritmetik ortalamasının %10’u
ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapılır.
c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için sanatta yeterlik giriş sınav
notunun 100 puan üzerinden en az 70 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil ve benzeri gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya
on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü
olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte
tezin nüshalarını savunma tarihinden en az 4 hafta önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.
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(3) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Sanatta yeterlik savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Sanatta yeterlik savunma
sınavı enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi veya sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi veya sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez
ve sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital halini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Tezini zamanında teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.
(2) Programlar, YÖK kararları çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi, senato kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. Yurt içi
veya yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumları ile ortaklaşa program açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları senato tarafından belirlenir.
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(3) Öğretim elemanının ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının
açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders gereçlerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla
yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine
göre düzenlenir.
(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası ve çok disiplinli anabilim/anasanat dalları kurulabilir. Kurulacak yeni anabilim/anasanat dalı başkanı ve kurulu programda görevli öğretim
üyeleri arasından, enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı rektörlüğe bildirilir.
Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 34 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.
(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri/doktoralı öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı
kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.
Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 35 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim
ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.
Öğretim dili
MADDE 36 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı
bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü
kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri
çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılabileceği gibi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile seminer
ve tez çalışması yabancı dilde de yazılabilir.
Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 37 – (1) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler. Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
öğrenci alım ilanında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.
Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabileceği öğrenci sayısı en fazla 14 olmak üzere; tezli yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyelerinin talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak yukarıda belirtilen öğrenci sayısı, Senato kararı ile artırılabilir.
(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün
onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş öğrenci kontenjanları da belirlenebilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü
müdürlüğünce yürütülür.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları
Başvuru şartları
MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi
içinde, istenilen belgeler ile ilanda belirtilen birime yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan
veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.
İlan ve başvuru
MADDE 40 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları,
akademik takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun
görüşü, enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile belirlenir ve rektörlükçe ilan edilir. Lisansüstü
programlara güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
(2) İlanda genel ve yurt dışı kontenjanları, alan dışı kontenjanları ve kabul koşulları
ayrı ayrı belirtilir. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan ve lisans eğitiminin tamamını
Türkiye’de tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise kabul
koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş
kontenjanı da ayrılabilir. Başvurular, senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda
enstitüye yapılır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında
veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın
asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Yüksek lisans programlarına tez aşamasında yatay geçiş kabul edilmez. Doktora ve sanatta yeterlik programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına
girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.
(4) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam
etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten
belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü
müdürlüğüne başvurur.
(5) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir
ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.
(6) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı bulunduğu enstitüde
geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen
öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak
hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum,
ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Lisans
düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri,
yüksek lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel
öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler senato tarafından belirlenir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında
ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi adına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları
dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmî onaylı Türkçe çevirileri ile
enstitü müdürlüğüne başvururlar.
b) Üniversite veya diğer üniversitelerce yapılan Türkçe seviye tespit sınavından 75 almak veya Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve
üzeri olması gerekir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar
Türkçe seviye tespit sınavından muaf tutulurlar. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe
öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf
tutulurlar.
c) Lisansüstü programlarda, eğitim dili Türkçe dışında başka bir dil olan programlara
kabulde Türkçe dil yeterliliği aranmaz. Ancak programın eğitim dilinde yeterlik şartı aranır.
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ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı
aranmaz.
d) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya YÖK
tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer puan almaları gerekir.
e) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili
mülakat sınavına girerler.
f) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim
yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata
giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe
seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adaylar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not
ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
c) Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun
4 üzerinden en az 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan olması
gerekir.
ç) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit
sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
d) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans
programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar
için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.
e) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 50,
doktora programı yerleştirme puanı en az 60 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri
şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş
gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.
(4) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından yapılır.
(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde
enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri, Senato tarafından belirlenen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri birimine teslim
ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile
kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda adayların
kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal edilir.
(3) Öğrenci kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde
kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Verilen süre içinde kaydını
yaptırmayan adaylar yerine, enstitü tarafından bildirilen yedek listedeki adaylar belirlenen tarihlerde, başarı sırasına göre kayıt yaptırırlar.
(4) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir.
Kayıt için istenen belgelerin aslı, noter tarafından tasdikli örneği, e-devlet çıktısı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir.
(5) Lisansüstü programlara elektronik ortamda başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan
adaylar başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde,
kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen
bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda
adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal
edilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler,
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans,
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için
katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını
kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü
yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Öğrencilerden ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.
Danışman atanması
MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak enstitü müdürlüğüne
önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci yarıyılın ilk ayı içerisinde
danışman atanması zorunludur.
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(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü
yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci danışman önerilemez.
(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim/anasanat dalları hariç
doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en
az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(5) Sanatta yeterlik programları için danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci
tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
(6) Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması veya
yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü anabilim
dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir
danışman atanır. Yeni danışman atanmaması durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
(7) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, tez çalışmasını yönetme, diğer akademik problemleri ile ilgilenme yükümlülüğü vardır. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü tarafından tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
(8) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile değiştirilebilir. Ancak önceki danışmanın oluru olmaksızın yeni danışman tarafından
öğrenciye aynı konuda tez çalışması yaptırılamaz.
(9) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi ya da emekliye ayrılması
durumunda; tez konusu belirlenmiş ve en az altı ay çalışılmış ise danışmanın isteği üzerine danışmanlığı devam eder.
(10) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi
kendiliğinden sona erer.
(11) Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır. Kaydı yenilenmeden önceki danışmanı tekrar atanabilir veya öğrencinin isteğine göre yeni bir danışman atanır.
(12) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim üyelerindedir.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 48 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planlarında,
lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile bu çalışmalara karşılık gelen krediler belirtilir. Öğretim planları enstitü kurulları tarafından kabul edilerek senatonun onayına sunulur.
(2) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri
de ayrıca belirlenir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine senato
kararı ile kesinleşir.
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(3) Müfredatta yapılacak değişiklikler veya eklemeler mayıs ayı sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye gönderilir. Enstitü kurul kararı ve senato onayı ile
müfredat değişikliği yapılır.
(4) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından en az bir hafta
önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir.
(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç; tüm lisansüstü eğitim programlarına eklenmesi
zorunludur.
(7) Öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler içinden hangilerinin ilgili öğrencilerin
ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
(8) Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt
dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı yüksek lisans
programı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik programı için iki
dersi geçemez. Lisans derecesiyle kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik öğrencileri ise en fazla
dört ders seçebilir. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.
(9) Anabilim/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi
miktarının yarısını geçemez.
(10) Bir dönemde en fazla 15 kredi ders alınır.
(11) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir
mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, beşinci hafta sonuna
kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına enstitü yönetim kurulu karar verir.
(12) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl
ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu
öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek
lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı
bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini
sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, senato tarafından
belirlenir.
Seminer
MADDE 49 – (1) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu
olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak
sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.
(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisi bir seminer vermek zorundadır. Danışmanın önereceği seminer
konusu, ikinci yarıyıldan itibaren ders kaydıyla beraber anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların
izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat
dalı kurulunun belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, sunulan seminerin tam metni ve seminer raporunun bir
sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde
enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminer
dersini tekrar alır.
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Ders alma ve bırakma
MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.
(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok
45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı
yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.
(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim
kurumundan ders/dersler alabilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden tezli
yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla iki ders, ancak doktora programlarına lisans
derecesiyle 14/31 kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
Ders saydırma
MADDE 51 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil,
son dört yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü
programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.
(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya
yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan
dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki
harf notu uygulanır.
(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.
(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçemez.
(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında
başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 52 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %70’ten az
olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler
o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.
(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı
kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile
ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.
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Ders tekrarı
MADDE 53 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri
tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.
(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir
seçmeli ders alınabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.
(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.
Kayıt dondurma
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin
varlığı halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
b) Öğrencinin, sağlık kurumlarından alınmış heyet raporuyla belgelenmiş olan sağlık
ile ilgili mazeretinin olması.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir
fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet alması hali.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
f) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının muhtar haricindeki ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi.
g) Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarının hastalıklarının heyet raporu ile belgelenmesi.
ğ) Öğrencinin çalıştığı kurum tarafından en fazla 1 yıl süre ile yurt içinde başka bir
şehir ve/veya yurt dışında görevlendirilmiş olması ya da yurt dışında burs kazanmış olması ve
bunu resmi bir yazı ile belirtmiş olması.
h) Doğum.
(2) Birinci fıkrada sayılan haller dışındaki bir sebep ile kaydını dondurmak isteyenlerin
talebi, iddialarını belgelemek kaydıyla, fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulunun yanı sıra
Üniversite Senato kararı ile karara bağlanır.
(3) Enstitü yönetim kurulu, haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir. Bu süreler normal eğitim öğretim sürelerinden sayılmaz.
Sınavlar, değerlendirme ve başarı notu
MADDE 55 – (1) Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Sınavlara
ilişkin ilkeler anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı
sayılabilmesi için, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, geçerli ve belgelenebilir bir mazereti
olmadığı takdirde, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde başarısız sayılır. Ayrıca, bir dersten başarılı sayılabilmek için sınav notunun, yüksek lisans düzeyinde 100 tam
puan üzerinden en az 70 (CC), doktora düzeyinde 100 tam puan üzerinden en az 80 (BB) olması
gerekir.
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a) Notların harf karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Not
Harf Notu
Katsayı
90-100
AA
4,00
85-89
BA
3,50
80-84
BB
3,00
75-79
CB
2,50
65-74
CC
2,00
55-64
DC
1,50
50-54
DD
1,00
45-49
FD
0,50
0-44
FF
0,00
b) Kredisiz derslerde (seminer ve dönem projesi) başarı durumu başarılı ve başarısız
şeklinde değerlendirilir. DZ devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı olmayan öğrencinin başarısızlık durumunu, GR ise sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencinin başarısızlık durumunu ifade eder.
(2) Uygulamalı derslerde uygulamanın ağırlığı enstitü kurulunca kararlaştırılır. Uygulamalı derslerde ve uygulamalarda sınav notları uygulamanın niteliğine göre verilen ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla da belirlenebilir.
(3) Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; GANO’nun yüksek lisans
programlarında en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir.
(4) Bilimsel hazırlık programlarının süresi bir akademik yıl olup, öğrencilere her yarıyıl
sonunda başarısız oldukları derslerden bir sınav hakkı daha verilir. Derse devamsızlık sonucu
başarısız olan öğrenciye ek sınav hakkı verilmez.
(5) Uzaktan öğretim programlarında, derslere devam, sınavlar ve derslerden geçme hususları, YÖK tarafından belirlenen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 56 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını değerlendirmek üzere itirazı dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna beş gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.
Mazeret sınavı
MADDE 57 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi
kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden
alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği sınavlar
için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumların
geçerli bir mazeret kabul edilip edilmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.
Muafiyet
MADDE 58 – (1) Öğrencilerin, özel öğrenci olarak veya eşdeğer bir programda almış
olduğu lisansüstü derslerden muaf olmak için akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresinin
başlamasından itibaren on beş gün içinde, başarılı oldukları dersleri gösteren belge ve hangi
derslerden muafiyet talebinde bulunduklarını belirten bir dilekçe ile enstitüye başvurmaları gerekir. Öğrencinin eşdeğer bir programda almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerinden muaf
sayılacağı ve bu derslerin kredilendirilmesi anabilim/anasanat kurulu teklifi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir.
Disiplin
MADDE 59 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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Öğrenci değişimi
MADDE 60 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğrencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya
iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler danışmanlarının nezaretinde
uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
Tebligat
MADDE 61 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye
her türlü tebligat ve duyurular, Üniversite Belge Yönetim Sistemi ve e-mail yolu ile yapılır.
Öğrenci bunları takip etmekle yükümlüdür.
Kayıt silme
MADDE 62 – (1) Yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre
yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası alan öğrencilerin,
c) Azami süreler sonunda başarısız olanların,
kayıtları silinerek enstitü ile ilişikleri kesilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 63 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden
itibaren başlar.
(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 41 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları
halinde bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilir. Verilen ek süreler azami
süreden sayılmaz.
(2) Güzel sanatlar fakültesinin merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden yüksek lisans
ve doktora programlarına öğrenci kabulünde Ocak 2021’e kadar ALES puanı aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 65 – (1) 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ JAPONYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,
c) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
e) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,
sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
f) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde yer alan işletme, felsefe, İslami ilimler, medeniyet araştırmaları ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki Doğu Asya kültürü ve özelde Japonya ile ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerinin çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında
toplanmasıdır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite içinde ve dışında Japonya ve Doğu Asya çalışmaları ve araştırmalarını
geliştirecek ve destekleyecek akademik faaliyetleri yürütmek.
b) Üniversite içinde ve dışındaki Japonya ve Doğu Asya araştırmaları için iş birliği geliştirmek.
c) Üniversitenin temel ilkesi olan fikri bağımsızlık ilkesiyle hareket eden kurumlarla
ortak çalışmalar yapmak.
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ç) Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin kendi alanlarındaki Japonya ve Doğu Asya çalışmaları ile ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini
desteklemek.
d) Japonya ve Doğu Asya medeniyetleri araştırmaları ile mukayeseli medeniyet araştırmalarını koordine etmek.
e) Rapor, bülten, dergi, kitap ve benzeri vasıtalarla mukayeseli medeniyet çalışmaları
alanında toplumsal bir farkındalık oluşturmak.
f) Üniversite bünyesinde açılacak Japonya ve Doğu Asya konulu yüksek lisans programlarını koordine etmek.
g) Japonya araştırmalarının Üniversitenin akademik bünyesinde yer bulması için gereken çalışmaları gerçekleştirmek.
ğ) Üniversitede Japonya ile ilgili konferans, eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar
düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim
deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek
üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten
müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı
zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.
ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.
e) Merkezde çalışanların profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde
bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.
f) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için öneride bulunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin en az üçü Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan Yönetim
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Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere
yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Toplantı günü ve
yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin
oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin personel ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.
b) Merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.
c) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına destek sağlamak.
d) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.
e) Gelecekte yapılması hedeflenen yeni çalışmaların planlamasını yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden
veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Japonya ve Doğu Asya araştırmaları alanında çalışmaları olan, Üniversite içinden
ya da dışından akademik veya sektörel uzmanlar Danışma Kurulunda yer alabilirler.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerini çalışmalara
dâhil etmek.
b) Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar almak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerde çalışacakların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,
c) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
e) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren
lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
f) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan eğitim yapan lisans ve lisansüstü
programların öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamak, uzaktan
eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içeriklerini oluşturmak ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim yapan lisans ve lisansüstü programların faaliyetlerinin yürütülmesine
yönelik akademik ve teknik işleyiş ile ilgili esasları düzenlemek.
b) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaç
duyulan altyapıyı oluşturmak, gerekli yazılımları tasarlamak, temin etmek veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.
c) Uzaktan eğitim programlarının öğretim planları ve ders içerikleri ile ilgili kuralları
belirlemek, web ve mobil tabanlı öğretim materyalleri ders içeriklerini oluşturmak veya temin
etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için uzaktan eğitim sistemini hazır
hale getirmek.
ç) Uzaktan eğitim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik ve
akademik destek sağlamak.
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d) Uzaktan eğitim programlarının sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak, sınav
yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.
e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve geliştirmek.
f) Örgün öğretim programlarında verilmekte olan bazı derslerin uzaktan eğitim yoluyla
verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan eğitim
faaliyetini düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonu sağlamak
ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.
g) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim
imkânlarından yararlanma taleplerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve
yürütmek.
ğ) Uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenlemek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika,
katılım belgesi ve benzerlerini vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim
deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek
üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten
müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı
zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.
ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.
e) Merkezde çalışanların profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde
bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.
f) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin uzaktan eğitim ders materyalleri geliştirmesine yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
g) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için öneride bulunmak.
ğ) Üniversitede uzaktan eğitim konulu hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin en az üçü Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan Yönetim
Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere
yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Toplantı günü ve
yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin
oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin personel ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak.
b) Merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.
c) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına destek sağlamak.
d) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.
e) Gelecekte yapılması hedeflenen yeni çalışmaların planlamasını yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden
veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Uzaktan eğitim alanında çalışmaları olan, Üniversite içinden ya da dışından akademik veya sektörel uzmanlar Danışma Kurulunda yer alabilirler.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerini çalışmalara
dâhil etmek.
b) Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar almak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerde çalışacakların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, denetimi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimine, idari ve
akademik organların görev ve yetkilerine, öğretim elemanlarının çalışma koşullarına, görevlerine ve mali konulardaki iş ve işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
c) Direktör: İstanbul Arel Üniversitesi idari birim yöneticilerini,
ç) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,
d) Doktor öğretim üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, uzmanlık veya
belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana
sahip öğretim üyesini,
e) Genel Sekreter: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreterini,
f) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ile Uygulama
ve Araştırma Merkezleri müdürlerini,
g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğretim elemanları: İstanbul Arel Üniversitesi tüm akademik personelini,
h) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip öğretim üyesini,
ı) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
k) Vakıf/Kurucu Vakıf: Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfını,
l) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti, Başkan, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Görevleri
Mütevelli Heyeti
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, kamu tüzel kişiliğine haiz bir vakıf üniversitesi olan
İstanbul Arel Üniversitesinin en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil
eder.
(2) Mütevelli Heyeti en az yedi, en fazla on bir üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf
Yönetim Kurulu tarafından, 2547 sayılı Kanun ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belir-

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

lenen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş
adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün
içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(3) Mütevelli Heyeti; kendi üyeleri arasından bir başkan, başkan da iki başkan yardımcısı görevlendirebilir. Süresi biten başkan ve başkan yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
Mütevelli Heyeti, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Başkana, Yürütme Kuruluna ve Rektöre
uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.
(4) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyelerin/üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, yeni üyeler/üye dört yıl için seçilir.
(5) Mütevelli Heyeti üyelerinin süresi bitmeden görevden alınması için, Kurucu Vakıf
Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin görevden alma önerisi lehinde oy kullanması gerekir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu, herhangi bir Mütevelli Heyeti üyesini aşağıda
belirtilen nedenlerle görevden alabilir:
a) Kanuni kısıtlılık durumları nedeniyle vesayet altına alınmayı gerektiren hususların
oluşması.
b) Herhangi bir ceza yargılaması sonucunda hüküm giyilmesi.
c) Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilebilir haklı gerekçesi olmaksızın Mütevelli
Heyetin kabul ettiği katılım koşullarının yerine getirilmemesi.
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ve/veya ilgili mevzuatın mecbur tuttuğu Mütevelli Heyeti
sorumluluklarının yerine getirilmemesi.
d) Hileli veya aldatıcı işlemlerden dolayı, Üniversiteyi referans göstererek görevin veya
takdir yetkisinin kötüye kullanılması ya da Üniversitenin toplumdaki saygınlığını olumsuz etkileyebilecek diğer fiil veya beyanlarda bulunulması.
(6) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
(7) Mütevelli Heyeti, Başkanın daveti ile toplanır. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi
olup, Mütevelli Heyeti başkanlığına seçilemez, kendisiyle ilgili konularda toplantıya katılamaz.
Rektör dışında Üniversite çalışanlarının hiçbirisi Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilemez.
(8) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar
bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.
(9) Mütevelli Heyeti, ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda
tam veya yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri alabilir, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu ve
alt kurullar (komiteler) oluşturabilir.
Onursal başkan
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti, Başkanlık görevinden ayrılan, kadroda olduğu süre
boyunca övgüye değer hizmetlerde bulunmuş olan ve diğer Mütevelli Heyeti üyeleri tarafından
da özel bir takdiri hak ettiği düşünülen mensubuna onursal başkan unvanını verebilir. Onursal
başkan, Mütevelli Heyetin yıllık ve tüm olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla
birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.
Onursal üye/üyeler
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeliği sona eren bir mütevelliye veya Üniversite
üst yönetim görevinde iki dönem görev yaparak ayrılan, görevde olduğu süre boyunca övgüye
değer hizmetlerde bulunmuş olan ve diğer mütevelliler tarafından özel bir takdiri hak ettiği
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düşünülen yöneticiye onursal üye unvanını verebilir. Onursal üye/üyeler, heyetin yıllık ve tüm
olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.
Mezun üye/üyeler
MADDE 8 – (1) Mezun öğrencilerle ilişki kurarak kurumdaki aidiyet duygusunu arttırmak ve verilen eğitimin iş dünyasının talepleriyle örtüşme durumu hakkında rasyonel bilgi
edinebilmek için Üniversiteden en az iki ve en fazla on beş yıl önce mezun olup, başarıları ve
kişiliği ile öğrencilere örnek olarak gösterilen İstanbul Arel Üniversitesi Mezunlar Derneğinin
üyeleri arasından Rektör tarafından önerilen mezun öğrenciye, mezun üye unvanı verilebilir.
Mezun üye/üyeler heyetin yıllık ve tüm olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla
birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.
(2) Mezun üye/üyelerin görev süresi bir yıl olup her biri sadece bir dönem görev alabilir
ancak Başkanın görevine devamını uygun bulduğu üyenin görev süresi uzatılabilir.
Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Akademik ve idari çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri
almak.
b) Üniversitenin misyonunu, vizyonunu, stratejisini, değerlerini, etik ilkelerini, hedeflerini belirlemek ve tanımlamak, belirlenen misyon ve hedefler doğrultusunda kurumsal performansı dönemsel olarak değerlendirmek.
c) Üniversitenin hedeflerine ulaşabilmesi için kısa ve uzun vadeli stratejik planların ve
iş planlarının hazırlanmasını sağlamak, söz konusu planları onaylamak.
ç) Misyonu ile tutarlı olacak şekilde Üniversitenin eğitim–araştırma ve toplumla etkileşim programlarında yapılacak başlıca değişiklikleri belirlemek, gözden geçirmek ve onaylamak.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversitede, bölüm, ana bilim ve ana sanat dalları
ile fakülte, enstitü ve yüksekokulların, hazırlık sınıflarının, meslek yüksekokullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin, teknoparkların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senato önerilerini değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere karar almak.
e) 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Rektöre rehberlik etmek, belirlenen stratejik plan ve stratejik hedeflere göre performansını değerlendirmek, ücret ve yan haklar da
dâhil olmak üzere Rektörün istihdam koşullarını belirlemek.
f) Dekan ve müdürleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre atamak, atandıkları usule uygun
olarak görevden almak.
g) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin
sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylamak, bu hususlarda ilke
ve esasları belirlemek.
ğ) Üniversitenin bütçesini onaylamak ve denetlemek, bağış toplama ve yatırımların yönetimi için politikaları belirlemek.
h) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.
ı) Öğrencilerden alınacak yıllık eğitim ücretlerini, burs ve indirimler ile ücretlerin alınma zamanlarını tespit etmek.
i) Her akademik yıl Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmek üzere, Senato tarafından
önerilen öğrenci kontenjanlarını onaylamak.
j) Her akademik yıl Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmek üzere burs kontenjanlarını
tespit etmek.
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k) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkullerin kontrol ve yönetimini sağlamak.
l) Üniversitenin tüm arazi, bina ve ana demirbaşlarının satın alımına, yönetim ve satışına
karar vermek.
m) Üniversitenin misyonuna ulaşmasını sağlayacak eğitim programlarında değişikliğe
gidilmesi ve gözden geçirmelerin yapılmasına ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak ve yapılan
değişiklikleri onaylamak.
n) Üniversitenin hedeflerine ulaşması için yapılan kısa ve uzun vadeli planları onaylamak.
o) Yeni kampüslerin inşa edilmesine, mevcut yapılarda yapılacak tadilatlara ve yenilemelere onay vermek.
ö) İlgili mevzuata uygun olarak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar kurmak veya bunlara
son vermek, bağlı kuruluşların işletmesini değerlendirmek.
p) Vakıfça hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan ilgili mevzuata göre verilen diğer görevleri yürütmek.
Başkan ve görevleri
MADDE 10 – (1) Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetinin
kendisine verdiği yetkileri kullanır ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yürütür.
(2) Başkan harcama yetkisini, uygun gördüğü ölçüde Başkan yardımcılarına, Rektör
veya gerektiğinde diğer yöneticilere verebilir.
(3) Başkan, birisi Mütevelli Heyeti üyeleri arasından olmak üzere iki yardımcı seçebilir.
Başkan yardımcıları, Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Başkanın görevi bittiğinde,
Başkan yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi başında olmadığı sürelerde,
Mütevelli Heyeti üyesi statüsünde olan yardımcısını kendisine vekil olarak bırakabilir.
(4) Başkan, göreviyle ilgili işlemlerini yürütmek üzere geçici veya sürekli danışmanlar
görevlendirebilir, danışmanlık hizmeti alabilir, sekreter, sayman ve bunların yardımcılıklarına
görevlendirmeler yapabilir.
(5) Başkan, Mütevelli Heyetinin ve Yürütme Kurulunun tüm toplantılarına başkanlık
eder.
(6) Başkan, Mütevelli Heyetin akdedilmesine izin verdiği tüm doküman veya belgeleri
Üniversite adına imzalayabilir.
(7) Başkan, Mütevelli Heyetine, Üniversiteye faydalı olacağını düşündüğü önlemleri
almasını teklif edebilir.
(8) Başkan, ayrıca Yürütme Kurulu dışındaki tüm komitelerin üyelerini görevlendirmekten ve görevlerini belirlemekten sorumludur.
(9) Başkan, Başkanlığa özgü tüm görevleri ve Mütevelli Heyeti tarafından muhtelif zamanlarda verilebilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Mütevelli Heyeti toplantıları
MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyeti bir eğitim-öğretim yılında en az iki defa olağan;
Başkan veya Yürütme Kurulunun talebi üzerine de olağanüstü olarak, Başkanın belirleyeceği
gün, saat ve gündemle toplanır. Gerekli görülmesi halinde, tüm toplantı hükümleri saklı kalmak
kaydıyla olağan ve olağanüstü toplantılar dijital ortamda da yapılabilir.
(2) Toplantıların yapılacağı tarih ve yer, üyelere, toplantı tarihlerinden en az on gün,
olağanüstü toplantılarda ise üç gün önce bildirilir.
(3) Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, kabul yönünde karar almak için en çok üç tur oylama
yapılabilir. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.
Son oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın veya vekâletini bıraktığı üyenin oyu yönünde
karar alınmış olur.
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(4) Oylar kabul veya ret olarak kullanılmak zorundadır. Toplantıda bulunduğu halde
oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır, toplantılarda vekâleten oy kullanılamaz.
(5) Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Başkan tarafından görevlendirilen bir Mütevelli
Heyeti üyesi veya Üniversite Genel Sekreteri yapar. Raportörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyetin tüm toplantı tutanaklarını tutmak.
b) Toplantı tutanaklarını Üniversite kayıtlarına geçirmek.
c) Toplantı tutanağı kopyalarını Mütevelli Heyeti üyelerine ve Üniversitenin ilgili birimlerine göndermek.
(6) Yazılı olarak ve haklı bir mazeret belirtmeden, bir takvim yılı içinde üç defa toplantıya (dijital toplantılar dâhil) katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
(7) Onursal başkan, onursal üyeler ve mezun üye fahri üye statüsünde olup, davet edilmeleri halinde heyetin toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma hakkına sahiptir.
Yürütme Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Yürütme Kurulu, Mütevelli Heyetine bağlı ve Mütevelli Heyetinden
sonra en yüksek karar organıdır.
(2) Yürütme Kurulu; Başkan, Başkanın Mütevelli Heyeti üyesi statüsünde olan yardımcısı ve Rektör Yürütme Kurulunun tabii üyesidir. Kurul, Başkanın belirleyeceği en fazla
iki Mütevelli Heyeti üyesi ile birlikte en fazla beş üyeden oluşur.
(3) Mütevelli Heyeti Başkanı, Yürütme Kurulunun da başkanıdır.
(4) Yürütme Kurulu, en az üç üye ile haftalık toplantı yapar. Genel Sekreter toplantılara
raportör olarak katılır. Genel Sekreter, Yürütme Kurulu toplantılarının raporlarının hazırlanmasını ve bu raporların Mütevelli Heyetin her bir üyesine dağıtılmasını sağlar.
(5) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Rektör dışındaki Yürütme Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıl olup, görevi biten üye aynı usulle bir dönem daha görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.
(6) Yürütme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin hedeflerine yönelik performansının takibi ve söz konusu sonuçlar hakkında Mütevelli Heyetine düzenli olarak bilgi akışı sağlamak ve rapor vermek.
b) Üniversiteyi ilgili mevzuat çerçevesinde denetleme yetkisi bulunan kurum/kuruluşların görev ve kapsamındaki hususlarda, Üniversitenin yükümlülüklerinin yerine getirildiğini
kontrol ederek gerekli yapı ve işleyişleri tesis etmek ve sonuçlarını düzenli olarak takip etmek.
c) Mütevelli Heyeti tarafından alınacak stratejik kararlar için gerekli bilgi ve veri sağlamak.
ç) Boşalan Rektörlük kadrosu için arama sürecini yönetmek ve uygun adayları bularak
Mütevelli Heyetine sunmak.
d) Dekan ve müdürler ile Üniversitenin üst düzey idari görevlerine atanacak aday isimlerini Mütevelli Heyetine sunmak.
e) Komite üyelerini belirleme sürecini yönetmek ve atamaları onaylamak.
f) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelikler haricindeki yönerge, politika ve
prosedürler dahil olmak üzere tüm mevzuata ilişkin düzenlemeleri incelemek ve onaylamak.
g) Mütevelli Heyetine yürüttüğü görevlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi vermek.
ğ) Mütevelli Heyetin vereceği diğer görevleri yapmak.
(7) Yürütme Kurulu, Mütevelli Heyetin yetkileri dâhilindeki konularda karar veremez.
Ancak Mütevelli Heyetin devrettiği yetkiler ile mücbir sebep ve zaman kısıtları nedeniyle ivedilik arz eden konularda karar alarak yürürlüğe koyar ve Mütevelli Heyetine bilgi verir.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Mütevelli Heyetine akademik ve idari konularda
danışmanlık hizmetinde bulunur.
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(2) Danışma Kurulu, Üniversitede yer alan akademik birimlerle ilişkili alanlardaki uzmanlığı ile temayüz etmiş kişilerden seçilen en az dokuz, en çok on sekiz üyeden oluşur.
(3) Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Danışma
Kurulu Başkanı, üyeler arasından birini Başkan yardımcısı olarak seçer.
(4) Danışma Kurulu üyesinin görev süresi üç yıl olup, görevi biten üye aynı usulle bir
dönem daha atanabilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni
üye atanır.
(5) Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyetinin, Üniversitenin akademik ve idari yönden gelişmesini esas alan
politikalarını hayata geçirmek üzere danışmanlık yapmak.
b) Üniversitenin stratejik planlama sürecine destek vermek.
c) Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet programlarını güncelleme
ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak.
ç) Üniversitenin bilimsel alandaki faaliyetlerini geliştirmek üzere önerilerde bulunmak.
d) Mütevelli Heyetinin vereceği diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komiteler ve Çalışma Esasları
Komiteler
MADDE 14 – (1) Üniversitenin fiziki altyapı, finans ve diğer alanlardaki sorunlarıyla
ilgilenmek ve çözüm üretmek üzere, Mütevelli Heyeti tarafından devamlı statüde aşağıdaki
komiteler oluşturulur:
a) Finans komitesi.
b) Kalite geliştirme ve değerlendirme komitesi.
c) Aday belirleme komitesi.
ç) Kampüs planlama komitesi.
d) Toplumla etkileşim komitesi.
e) Öğrenci deneyimi komitesi.
Komitelere atama
MADDE 15 – (1) Komitelerin çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Komitelerin oluşturulması, devamlı veya geçici statüde olması Mütevelli Heyetin
takdirine bağlıdır. Mütevelli Heyeti yeni komiteler oluşturabilir ya da mevcut komiteleri feshedebilir.
(3) Mütevelli Heyeti Başkanı, Mütevelli Heyeti üyelerinden, Yürütme ve/veya Danışma
Kurulu üyelerinden birini, komite başkanı olarak görevlendirebilir.
(4) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ile istişare ederek Mütevelli Heyeti üyelerini,
Üniversite içinden seçilmiş temsilcileri ve uygun idari memurları komite üyesi olarak görevlendirebilir.
(5) Komite üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üyenin görev süresinin dolması ve
herhangi bir nedenle görevden ayrılma nedeniyle boşalan komite üyeliğine aynı usulle atama
yapılır.
(6) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör tüm komitelerin toplantılarına katılabilmekle
beraber, oy kullanma hakkına sahip değildir.
(7) Mütevelli Heyeti Başkanı, komite başkanı, Rektör veya komitenin oy kullanma hakkına sahip üç üyesi bir komiteyi toplantıya çağırabilir.
Komite görev ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Komiteler Üniversitenin hedefleri doğrultusunda Mütevelli Heyetinin
Üniversiteyi geliştirme politikalarına destek olacak çalışmalarda bulunur.
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(2) Komitelerin yetkileri, sorumluluk alanı, çalışma esasları ve görevleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Komiteler, çalışmalarıyla ilgili toplantı tutanaklarını, raporları, eylem tavsiyelerini
ve destekleyici verileri toplantılarında sonuçlandırarak Mütevelli Heyetine sunar.
(4) Komitelerin ve komite üyelerinin performans kıstasları Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir ve düzenli olarak değerlendirilir.
Alt komiteler
MADDE 17 – (1) Bir komite, Yürütme Kurulunun onayını alarak, işlevlerinden herhangi birisini yerine getirmek için bir alt komite oluşturabilir. Bu atama başvurusunda, alt komitenin amacı ve bu alt komiteye devredilecek sorumluluk ve önerilen üyelerin adları Yürütme
Kuruluna bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri
Rektör ve görevleri
MADDE 18 – (1) Rektör, Üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde
kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
(2) Rektör, Mütevelli Heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
(3) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti
yeni Rektör atanıncaya kadar rektörlük kıstaslarına uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak
üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan
sonra önerilen adayı, Rektör vekili olarak atar.
(4) Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyetine ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir.
(5) Rektöre vekâlet altı aydan fazla süremez.
(6) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye
kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.
(7) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile Mütevelli Heyetinin verdiği yetkilerle görevini yapar.
Senato ve görevleri
MADDE 19 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi
kurulları tarafından üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.
(2) Senato, biri öğretim yılı başında, biri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda iki
defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.
(3) Senatonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında görüş bildirmek.
b) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek
olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususunu ve fakülte
kurullarının bu konudaki önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere karara bağlamak.
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d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar
alır ve önerilerde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim
kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla
verilen diğer görevleri yapar.
Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 21 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu
profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak atanır. Atama Rektörün teklifi
ve Yürütme Kurulu onayı ile gerçekleşir. Rektör yardımcıları aynı usullerle değiştirilebilir.
(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.
(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.
(4) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
Dekan, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitü müdürü
MADDE 22 – (1) Dekan/müdür, biriminin temsilcisidir ve biriminin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ve öğretim ve bilimsel
araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Dekan, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulunun
olumlu görüşü alındıktan sonra atanır.
(3) Rektörlüğe bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, Rektörün
önerisi üzerine Mütevelli Heyeti veya Yürütme Kurulu tarafından atanır.
(4) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültesinin kadrolu öğretim
üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Müdür ise kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını yardımcısı olarak seçer.
(5) Dekanın/müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan/müdür aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan/müdür yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Dekanın/müdürün görevinin sona ermesi ile yardımcılarının da görev süreleri sona erer.
(6) Dekan/müdür, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
Bölüm başkanı
MADDE 23 – (1) Fakülte ve yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından
yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri,
doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından, bölümün bağlı olduğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak
üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.
(2) Bölüm başkanı 2547 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
Öğretim elemanları
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma
görevlileridir.
(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.
(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
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(4) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Sekreter ve İdari Birimler
Genel Sekreter
MADDE 25 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin
tüm idari işlerinden sorumludur. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün
önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.
(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.
İdari birimler
MADDE 26 – (1) Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Genel Sekreterlik
altında idari ofis ve bunlara bağlı alt birimler oluşturulur. Oluşturulan ofisler Direktörler tarafından yönetilir.
(2) İdari birimler, Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,
öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlanmaları konusunda uygulanacak
esaslar Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.
Mali hükümler
MADDE 28 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.
c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri.
d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.
e) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılabilecek vasiyete bağlı bağışlar ile diğer bağış ve yardımlar.
f) Yayımlar ve satış gelirleri.
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen diğer gelirler.
(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabul edilmesi için Başkanın onayı şarttır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ile 2809 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu kararları, Mütevelli Heyeti kararları ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KENTUZEM): İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,
e) Uzaktan öğretim: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,
f) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları
ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları etkin ve verimli yürütmek.
b) Üniversitenin; öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersleri/programları için ortam geliştirmek,
teknik destek vermek.
c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim
ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
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ç) Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezleri ile birimlerinin uzaktan eğitim teknolojileri alanındaki farkındalığını artırmak.
d) Yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük iş
birliği içinde olmak ve ortak projeleri uygulamak.
e) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim
araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.
f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
g) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde
sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini
topluma benimsetmek.
ğ) Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlamak.
h) Yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ve bunların Üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen ön lisans, lisans,
lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin
esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak
uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek; ön lisans, lisans ve lisansüstü programları
faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak;
kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.
d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak.
e) Üniversitede uzaktan eğitim kapsamında yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama,
lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim
yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve
benzeri uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak.
f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.
g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili
eğitimler vermek.
ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve
benzeri belgeleri vermek.
h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı,
öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve
değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.
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i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.
j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı bilimsel kuruluşlarla iş birliği yapmak.
k) Merkezin amaçlarına uygun olarak projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
l) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve
benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.
f) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.
g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği dört üye dâhil olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az iki
ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.
e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya kabul etmeleri halinde;
diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz
etmiş veya yurt içinde ve dışındaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.
(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu; yılda iki kez düzenli olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor
hazırlamak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda görüş ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün teklifi
üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve
Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama
ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin tıbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden ve bu
hizmetlerin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumlu üst yöneticisini,
e) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ağız ve diş sağlığı alanında eğitim-öğretimi desteklemek, bu alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teşhis ve tedavi hizmeti vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini
sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara çağın gereklilikleri doğrultusunda, kaliteli, modern hastane işletme yönetimi ilkelerine ve hasta haklarına saygılı bir teşhis ve tedavi hizmeti sağlamak.
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b) Üniversitenin ve Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, hastalara verilen
tanı ve tedavi hizmetlerinin, güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.
ç) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,
doktora ve uzmanlık öğrencilerine teorik ve pratik olarak eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında tecrübe kazanmış sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak.
d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.
e) Merkezin faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak
veya düzenlemek.
f) Öğretim elemanları ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı alanındaki uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin eğitim-öğretim, bilimsel altyapı, araştırma ve uygulama ile yayım
yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak.
g) Tüm disiplinlerle ağız ve diş sağlığı konusunda projeler geliştirmek suretiyle disiplinler arası iş birliğine olanak sağlamak ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.
ğ) Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama niteliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla
tıp fakülteleri ve Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak.
h) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara, diş hekimliği uzmanlık alanlarında tedavi
protokolleri kapsamında invaziv olmayan tedaviler ve invaziv girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, hastaların ayaktan veya yatırılarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite
edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili Üniversitenin tıp fakültesi ve Üniversite bünyesindeki
sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.
ı) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarıyla ortak projeler hazırlamak; eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri
faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve katılımcılara ilgili mevzuat çerçevesinde
sertifika vermek.
i) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka merkezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlayarak Merkezi temsil etmek.
j) Faaliyet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları,
kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.
k) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara
destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.
l) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla Üniversitenin yayın kurulunun onayını alarak kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.
m) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.
n) Faaliyetler sonunda elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (cerrahi
alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme (ARGE) birimleriyle iş birliği yapmak, geliştirilecek ürünlerin patentini almak.
o) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Başhekim
MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir.
(2) Başhekimin teklifi üzerine kendisine yardımcı olmak üzere Fakülte öğretim üyeleri
arasından iki kişi Rektör tarafından başhekim yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle başhekim yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Başhekim, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Başhekim görevlendirilir. Başhekimin görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Başhekimin görevleri
MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Rektörün uygun görmesi halinde toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörün bilgisine sunmak.
e) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin
geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.
f) Kamu kurum ve kuruşları nezdinde Merkezi temsil etmek, ağız ve diş sağlığı alanında
çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.
g) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
ğ) Diş hekimleri ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev
yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
h) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Dekan, Başhekim, başhekim yardımcıları
ve Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki
öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Rektörün veya Rektörün uygun görmesi halinde Başhekimin başkanlığında ve Başhekimin çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde aynı usulle
olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek gerekli plan ve yatırım tasarısı ile
faaliyet raporlarını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
d) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Başhekim tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur.
(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Başhekimin çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Başhekim
gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, uygun gördüğü takdirde bu yetkisini Başhekime devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İÇİN BİYOTEKNOLOJİ VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim
ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası araştırmacı ve eğitimcilerin bir araya getirilerek sürdürülebilir
kalkınma için biyoteknoloji ve inovasyon alanlarında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek.
b) Biyoteknoloji ve inovasyon alanlarında entegre ve disiplinlerarası araştırma, eğitim
ve gelişim faaliyetlerini teşvik etmek.
c) Eğitim ve öğretim yoluyla toplum gelişimini desteklemek.
ç) Özel olarak biyoteknoloji ve inovasyon alt alanında olmak üzere fen ve mühendislik
alanlarında çalışan kadınlara yönelik farkındalığın eğitim vasıtasıyla artırmak.
d) Endüstri ihtiyaçları ile biyoteknoloji alanındaki mezunların arasında denge kurmak
adına ulusal girişimlerde bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası platformlarda diğer üniversitelerle ortaklığın ilerletilmesi için
ağlar oluşturmak.
f) Endüstri ile eğitim kurumlarını entegre etmek için bağlantıları arttırmak.
g) Biyoteknoloji alanındaki mevcut programların ve kursların sürdürülebilir kalkınma
için inovasyon prensibini içerecek ve uygulayacak şekilde geliştirilmesini sağlamak.
ğ) UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji ve İnovasyon Kürsüsü faaliyetlerinin uygulanmasında öğretim ve araştırma personelinin ve Enstitü öğrencilerinin aktif
katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak.
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h) Genomik, proteomik, endüstriyel biyoteknoloji, medikal biyoteknoloji, biyomedikal
teknolojiler, nanobiyoteknoloji, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik, translasyonel
biyotıp, biyoinformatik ve ilgili diğer biyotabanlı alanlarda ileri düzeyde bilimsel araştırmalara
ve bu alanlarda gerçekleştirilecek projelerin ve lisansüstü çalışmaların yürütülmesine destek
vermek.
ı) Üretilen bilginin uygulamaya aktarılmasına ve çalışmaların sadece öğrencilerle kısıtlı
kalmayıp teorik ve uygulamalı kurslar, eğitim programları ve çalıştaylar ile daha büyük bir kitleye etki etmesine destek olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel
ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
b) Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını cinsiyet eşitliği ilkesini öne çıkararak desteklemek.
c) Biyoteknoloji alanında inovasyona yönelik ileri düzeyde bilimsel araştırma faaliyetleri yürütülmesine destek olmak.
ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.
d) Bilgi birikimi ve laboratuvar imkanlarını kullanarak kendini geliştirmek isteyen lisans mezunları ve/veya kamu ve özel sektör kuruluşlarının biyoteknoloji alanında ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini organize etmek ve hayata geçirmek.
e) Temel bilimler ile uygulamalı bilimler arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi hızlandırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek, bu tarz faaliyetleri desteklemek.
f) Enstitüde var olan Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOMER) gibi tüm biyoteknoloji altyapı imkanlarının sürdürülebilir kalkınma için inovasyon üretimine yönelik faaliyetlerinin yapılandırılmasına ve Enstitünün bir uluslararası odak
noktası olmasına yönelik her türlü araştırma ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve bu tür faaliyetleri desteklemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda deneyimi bulunan Enstitünün tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu
üyelerinden bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle
Müdür yardımcısını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunamadığı zamanlarda Müdür yardımcısı vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de
aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.
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d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre
sunmak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin protokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak.
f) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim
Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Enstitüde tam zamanlı çalışan, biyoteknoloji ve inovasyon ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve çalışmaları bulunan, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile önerilen ve Rektör tarafından fakülteler
arası denge gözetilerek atanan altı öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Fakülteler talep edilen sayının iki katı kadar adayı Rektöre önerir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bir üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Üyelik süresi sona
eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına,
iki kez üst üste veya aralıklı olarak toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi
sona ermiş sayılır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya altı aydan fazla bir
süre ile Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma ilkelerini belirlemek.
c) Merkezin geliştirilmesinde yeni projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Biyoteknoloji alanındaki uluslararası tanınmış bilim insanları ve endüstri temsilcisinden oluşan en az üç en fazla dokuz kişilik bir Danışma Kurulu oluşturulur.
Danışma Kurulu üyeleri, biyoteknoloji alanında tanınmış ve yüksek standartlara sahip kurumların üyesi, yerli veya yabancı bilim insanları ve endüstri temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl
olup, görevi süresi dolan üye tekrar üyeliğe seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel etkinliklerinin niteliğini gözetmek.
b) Merkezde çalışacak araştırmacıların seçimi için standartlar konusunda tavsiyelerde
bulunmak.
c) Merkezde yapılan çalışmaları değerlendirmek.
ç) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet programını değerlendirmek, görüş bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından önerilen ve yürütülen projeler kapsamında alınan
her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra merkezin kullanımına
tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İKÜKAGEM): Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden
çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun
işlere yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.
c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve
alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgi vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.
d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak.
e) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin
bu kurumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite mezunlarının istihdamını sağlamak ve
Kahramanmaraş ilinde genç işsizlere yönelik kariyer gelişim ve mesleki beceri eğitimleri düzenlemek.
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g) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve Kahramanmaraş ilinde
faaliyet gösteren firmaların kurumsal gelişimlerini artırmak amacıyla firma yetkilileri ve personellerine yönelik eğitimler vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih
edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.
b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.
c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.
ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.
d) İlgili özel, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ederek, kurum ve kuruluşların
kariyer geliştirme çalışmalarında gerekli proje ve programların yürütülmesine destek vermek,
e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.
f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.
ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi
oluşturmak ve işletmek.
h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını
teşvik etmek ve desteklemek.
j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme
ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak.
l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
n) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kahramanmaraş
ili sanayisinde ihtiyaç duyulan alanlarda işsiz gençlere yönelik mesleki beceri eğitimleri düzenlemek ve firmaların kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla firma yetkilisi ve personellerine yönelik eğitimler vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve
yönetmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve
gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini
düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.
Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
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a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
g) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam
yirmi üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle
yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişare nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Döner sermaye
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (NNYUZEM): Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesini ve
uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini sağlamak.
b) Üniversitedeki tüm akademik ve idari birimler için uzaktan eğitim ile ilgili araştırma,
geliştirme ve organizasyonuna yönelik çalışmalar yapmak, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili
stratejik planlama yapmak.
c) Uzaktan eğitim yoluyla verilen her türlü eğitim programlarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak.
ç) Üniversitenin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğine uzaktan eğitim ve araştırma yöntemlerine dayalı olarak yardımcı olmak ve bu
konuda gerekli katkıları sağlamak.
d) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarını teknolojinin
sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile gerçekleştirmek ve eğitim-öğretimin başarısını arttırmak.
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e) İlgili mevzuat çerçevesinde, toplumun her kesimine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda
çeşitli sertifika programları düzenleyerek, uzaktan eğitim yöntemleri yardımıyla bilginin yayılmasını sağlamak ve bu konuda yayımlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemleri yardımıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik açıdan araştırmalar
yapmak veya önermek.
c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.
ç) Uzaktan eğitim yöntemlerine dayalı olarak ön lisans, lisans, lisansüstü programlar,
kurslar, seminerler, konferanslar ve hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilecek her
türlü programı düzenlemek.
d) Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak verilecek ders, kurs, seminer, konferans ve
benzeri faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, ilgili birimlerle iş birliği
ve koordinasyonu sağlamak.
e) Uzaktan eğitim kapsamında görev alan öğretim elemanlarına ve programda kayıtlı
olan öğrencilere sistem ve süreç ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek.
f) Uzaktan eğitim için uygulamada olan ilgili mevzuatı kontrol ve takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek.
g) Uzaktan eğitim konusunda Rektörlük ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev
süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurula başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak,
Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak
düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkez personelinin iş birliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.
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e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci
toplulukları ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın
çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlamak.
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve
görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim
üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi
bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı
talebi ile de toplantı yapılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden gelecek önerileri değerlendirmek ve karara
bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı
ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosunun ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ODTÜ UZEM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli, ön lisans, lisans, lisansüstü, sürekli eğitim ve
topluma hizmet dahil tüm eğitim programlarını uzaktan eğitim kapsamında planlamak, geliştirmek, desteklemek ve yürütmek.
b) Üniversite içi ve dışı birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, ulusal ve uluslararası uzaktan eğitim ihtiyaçlarını sağlayacak çözümler üretmek.
c) Uzaktan eğitim konularında araştırmalar yapmak.
ç) Yapılan araştırmaların sonuçları ışığında yenilikçi teknolojilerle zenginleştirilmiş
uzaktan eğitim faaliyetlerini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla
oluşturulacak ders, laboratuvar, seminer, kurs ve benzeri eğitim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, analiz/tasarım/geliştirme yapmak, geliştirme süreçlerine destek vermek.
b) Üniversite birimlerinde ve Üniversite dışında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri
için kullanılacak eğitsel içerikleri endüstri standartlarına uygun şekilde geliştirmek ve
yürütme/izleme süreçlerinde destek sağlamak.
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c) Uzaktan eğitime ilişkin teknik ve eğitim alt yapısını sağlamak, geliştirmek ve sürdürmek ve bu konulardaki çalışmaları Üniversite içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde yürütmek, bir bölümü veya tamamı uzaktan eğitimle yürütülen akademik programlar için öğretim elemanı ve öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları
yapmak.
ç) Uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak.
d) Uzaktan eğitim konularında halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak, konferans, sempozyum ve yarışmalar gibi etkinlikleri organize etmek ve bu etkinlikleri organize
eden birimlere destek olmak.
e) Uzaktan eğitim için hazırlanan sistemlerin ve ders materyallerinin kullanıcı deneyimi
testlerini ve kullanabilirlik çalışmalarını yapmak.
f) Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, patentler almak, araştırmacılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak.
g) Kamu, özel, sivil toplum, ulusal ve uluslararası kuruluşların talep etmeleri durumunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi sınavları gerçekleştirmek için tüm sınav sürecini yürütmek.
ğ) Toplumdaki engelli ve/veya dezavantajlı bireylere yönelik nitelikli eğitim fırsatları
sunulması için uzaktan eğitim projeleri ve programlar geliştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve
eğitim deneyimine sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli
bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ile bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda
bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak her öğretim döneminde en
az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu değerlendirmek.
c) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniversite içinden ve/veya dışından en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör
tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona
eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve
yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.
(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.
(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara başvuru
yapan adayların giriş sınavını yapmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan jüriyi,
b) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılı/yarıyılını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim/anasanat dalı: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün eğitim-öğretim yapan ilgili anabilim/anasanat dalını,
e) Danışman: Atanmış olduğu öğrencinin ders seçimi, dönem projesi, tez veya sanatta
yeterlik çalışmasına bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan, seminer ve uzmanlık alan derslerini
yürüten öğretim elemanını,
f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bir konunun bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
g) Enstitü: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim
Kurulunu,
ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik izleme komitesini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
m) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından ilgili jüri önünde savunulduğu sınavı,
n) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya
ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde, hazırlamayı planladıkları lisansüstü tezine yönelik veya bağımsız bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından
sözlü sunum yapılarak uygulanan dersi,
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ö) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
p) Uzmanlık alan dersi: Tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri
aktarmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplinini kazandırmasını, güncel bilimsel çalışmaları
izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneği geliştirmesini sağlamaya yönelik teorik dersi,
r) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(2) Yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir. Ayrıca tezsiz
yüksek lisans programları uzaktan eğitim programı olarak da yürütülebilir.
(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS/kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan eğitime ilişkin diğer
hususlar YÖK tarafından belirlenir.
Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Enstitü yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı
ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru
ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya
Yükseköğretim Kurulunca lisans için verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi
lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı
ile belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların, başvurulan programın
puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer
ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt
sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak;
a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,
b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,
ALES şartı aranmaz.
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(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme
işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
(5) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üç asıl, iki yedek üyeden oluşan aday
değerlendirme jürisi tarafından mülakat ve/veya yazılı şekilde yapılan bilimsel değerlendirme
sınavına tabi tutulurlar. Mülakat ve/veya yazılı sınavların yapılış şekli ve puanlanmasına ilişkin
esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, başvuran adayların giriş başarı
puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve aday değerlendirme jürisi
tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
Bununla birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile ilgili anabilim dalına tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabulünde ALES puanı
için alt taban belirlenebilir.
(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın
Enstitü’ye bağlı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde giriş başarı puanının nasıl hesaplanacağı Senato tarafından belirlenir.
(9) Anabilim/anasanat dalları başvurularda, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlere ek olarak farklı kriterler veya özel şartlar belirleyebilir.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca
öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine
Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler doğrultusunda yazılabilir.
(3) Öğrenci, danışman atamasını izleyen ilk dönemden itibaren seminer dersine yazılabilir, tez önerisini Enstitü’ye bildirir ve her yarıyıl için tez dersine kayıt yaptırır.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla
lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans programında
tez teslimi en erken üçüncü yarıyıl sonunda, derslerin tamamlanmasını takip eden haftadan itibaren yapılabilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı,
öğrenci tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin onayını dikkate alarak her öğrenci için en az
iki öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber hazırladığı tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir.
Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu danışman, Üniversite içerisinden olabileceği gibi, başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez
danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılabilir.
(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından
belirlenir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, yüksek lisans tez savunma sınavından önce tezini tamamlayarak Enstitü
Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu
ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçe ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
(3) Tez savunma sınavına girebilmek için Senato, yayın şartı getirebilir.
(4) Yüksek lisans tez jürisi; tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
de ilgili alandan ve Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca biri Üniversite içinden, diğeri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan öğretim üyeleri arasından seçilir.
(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşan tez jürisi, en erken on gün, en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(6) Jüri üyeleri, tez hakkındaki kişisel raporlarını tez savunma sınavından önce hazırlar.
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(7) Asıl üyelerden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.
(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde
durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.
(10) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen en geç üç iş günü içinde kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile birlikte Enstitü’ye bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.
(11) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak en
geç üç ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma tarihi, tez danışmanının
önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci, savunma tarihinden en az on beş gün önce düzeltilmiş tezini Enstitü tarafından
istenilen sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, tezde ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü
tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az on gün önce olacak şekilde Enstitü’ye teslim eder. Raporda gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Belirtilen süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya sınav sonucunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(15) Yüksek lisans tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim
teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma
sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye
gönderir.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet
için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ciltlenmiş yüksek lisans tezini en az üç nüsha halinde Enstitü’ye teslim eden ve
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tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Tez tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin ikisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans
derslerinden seçilebilir.
(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programı sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok
üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı,
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek Enstitü’ye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışman ataması
gerçekleşir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve uygulanması halinde yeterlik
sınavını başaran öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az
sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur. Öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler doğrultusunda yazılabilir.
(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört
ders seçebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora süreci sonunda hazırlanan tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel
yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Enstitü doktora programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı
ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği doktora programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav
tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans ve/veya yüksek lisans
diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca bu diplomalara ilişkin verilmiş denklik belgesine
sahip olmaları gerekir. Hangi lisans/yüksek lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar için 55, lisans diplomasıyla başvuranlar
için ise 80 ALES puanından düşük olmamak üzere anabilim/bilim dalları için farklı ALES
puanı alt sınırları belirlenebilir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da
kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim/anasanat dalları için kullanılacağı ve başvuru
kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı,
Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurabilmek için lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya eş değer bir puan olması gerekir.
(5) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuran
adayların giriş başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek
lisans not ortalamasının %20’si ve aday değerlendirme jürisi tarafından yazılı ve/veya mülakat
şeklinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır.
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Doktora programına lisans derecesi ile başvuracak olanların programa kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve aday değerlendirme jürisi tarafından yazılı
ve/veya mülakat şeklinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı
alınarak giriş puanı hesaplanır. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.
(6) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(7) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur. Senato tarafından bu puan
arttırılabilir.
(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı da istenebilir. Bu durumda
istenen ALES puanı türü ve alt sınırı Senato tarafından belirlenir.
(9) Anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulu görüşü ve Senato kararıyla anabilim/anasanat dalları, doktora programlarına öğrenci kabulünde özel şartlar belirleyebilir. Başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ise Senato tarafından belirlenebilir.
Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri süresi içinde başaramayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili dersleri, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri ve seminer
dersini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşuluyla tez teslimi; yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için en erken sekizinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için en erken onuncu yarıyıl sonunda, derslerin tamamlanmasını takip eden haftadan itibaren
yapılabilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrenci tercihleri ve ilgili öğretim üyelerinin onayını da dikkate alarak her öğrenci için en az iki öğretim
üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim
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Kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber
belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez konusu
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversite bünyesinde belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez danışmanı olarak atanabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içerisinden olabileceği gibi başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi, birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya en geç önerinin tez izleme komitesi tarafından kabul edildiği tarihi izleyen altı ay içerisinde yapılır.
(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından
belirlenir.
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Doktora yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite için iki de yedek üye belirlenir. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil
beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyeleri Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip olmalıdır. Jüri, sınav için ilan edilen tarihte üye tam sayısı ile toplanarak yeterlik
sınavını yapar. Danışmanın oy hakkı vardır. Asıl üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin
katılımı sağlanır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınav jürisi toplandığı halde öğrencinin sınava girememesi halinde durum,
jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi halinde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci, yeniden sınava alınır.
(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin
başarı durumunu değerlendirebilmesi için öğrenci, sözlü sınavdan da en az 70 puan almalıdır.
Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki sınavda tekrar sınava alınır. Bu
sınavda da başarısız olan veya bu sınava Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti
olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, en fazla iki ders daha almasını isteyebilir. Öğrencinin alacağı dersler jüri tarafından teklif edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, yeterlik sınavını
izleyen iki yarıyıl içinde bu dersleri başarmak zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri
desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan yeterlik sınavlarının usul
ve esasları Senato tarafından belirlenir.
(9) Yeterlik sınavı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren komite
üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir. Tez önerisi savunmasına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez
önerisi reddedilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye
başvurmak zorundadır. Mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde
öğrenci, mazeretinin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içerisinde tez önerisi sınavına
alınır.
Tez izleme raporu
MADDE 22 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci takip eden her dönemde tez izleme
raporu dersine yazılmak zorundadır.
(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantılara öğrenci
de katılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor teslim
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eder. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme raporu, komite üyeleri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olarak değerlendiren komite üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir.
(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın
ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yazılı raporunu tez izleme komitesine teslim etmeyen ve
tez izleme komitesi tarafından belirlenen tarihte toplantıya katılmayan öğrenci, tez izleme raporu dersinden başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye başvurmak zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile mazeretin kabul edilmesi halinde tez izleme komitesi, öğrencinin raporunu değerlendirmeye
alır.
(4) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl
kaydını yenilememesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından
kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, doktora tez savunma sınavından önce tezini tamamlayarak Enstitü Kurulu
tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
(3) Tez savunma sınavına girilebilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.
(4) Tez savunma sınavına girebilmek için Senato, yayın şartı getirebilir.
(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Üniversite dışından ayrıca iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri Senato tarafından belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim
üyelerinden seçilir.
(6) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren, en erken on gün, en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(7) Tez izleme komitesi üyesi hariç, asıl üyelerden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.
(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde
durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

(9) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alan uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır.
(10) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye kişisel tez değerlendirme
raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren
jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.
(11) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Savunma tarihi tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci, savunma tarihinden
en az on beş gün önce düzeltilmiş tezini Enstitü tarafından istenilen sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, tezde ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin
intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az on gün önce olacak
şekilde Enstitü’ye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Belirtilen
süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya sınavı sonucunda
başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(14) Tez savunma sınavında başarılı olamayan lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(15) Tez savunma sınavları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yazılı azami öğrencilik
süresi içinde yapılır. Öğrenciler tez savunma sınavı başvurularını, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde savunma sınavı ile ilgili belirtilen süre içerisinde yapmalıdır. Bu süre içerisinde savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(16) Doktora tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma
sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye
gönderir.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet
için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezini ciltlenmiş en az üç nüsha halinde tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim
Kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.
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(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik
ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir
yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler
doğrultusunda yazılabilir.
(3) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Enstitü sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu
onayı ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği sanatta yeterlik programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler,
başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca
bu diplomalara ilişkin verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi lisans/yüksek
lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı
ile belirlenir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için lisans veya yüksek lisans mezuniyeti
güzel sanatlar, konservatuvar veya diğer fakültelerin eş değer programlarından biri olan adayların ilgili ALES puanının 55, bu programlar haricinde bir programdan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ilgili ALES puanının 70 ve lisans derecesiyle başvuran adayların ise
ilgili ALES puanının 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da
kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde
anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya eş değer bir puan olması gerekir. Sanatta
yeterlik programına başvuracak adayların programlara kabulünde; ALES puanı, yüksek
lisans/lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme, referans mektubu, sanatta yeterlik yapma isteğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar, benzeri belgeler gibi koşullar Senato tarafından belirlenir. ALES puanının en az %50’si değerlendirmeye
alınır.
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(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.
(6) Anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulu görüşü ve Senato kararıyla anabilim/anasanat dalları, doktora programlarına öğrenci kabulünde özel şartlar belirleyebilir. Başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ise Senato tarafından belirlenebilir.
Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri süresi içinde başaramayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili derslerini, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da sanatta yeterlik
tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.
Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ders
ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi
için öğrenci tercihleri ve ilgili öğretim üyelerinin onayını da dikkate alarak her öğrenci için en
az iki öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak önerir.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir.
(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içerisinden olabileceği gibi başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez
danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılabilir.
(3) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarda danışman olarak atanabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.
(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından
belirlenir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak bu çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce tezini/çalışmasını tamamlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Üniversite dışından ayrıca iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri Senato tarafından
belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim üyelerinden seçilir.
(4) Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.
(5) Tez savunma jürisi asıl üyelerinden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.
(6) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde
durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağıyla birlikte Enstitü’ye bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.
(9) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
(10) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(11) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma tarihi tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci,
savunma tarihinden en az on beş gün önce düzeltilmiş çalışmasını Enstitü tarafından istenilen
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sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az
on gün önce olacak şekilde Enstitü’ye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Belirtilen süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya
sınavı sonucunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı
olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, çalışmasının istenen
sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu
yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile çalışmanın nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.
(3) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar
MADDE 31 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlarda sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için sayısı dönemin başında öğretim elemanı tarafından belirlenecek olan yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur.
Yarıyıl içi çalışmalar 14 haftalık ders dönemini aksatmayacak şekilde planlanır. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Notlandırılması bu sisteme
girilmeyen dersler gerekli düzenlemenin yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir.
b) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan ödev ve benzeri tüm
materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
imha edilir.
c) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.
(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında sınavlara ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.
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Yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 32 – (1) Bir ders için bir yarıyıl içerisinde en az bir yarıyıl içi çalışma yapılır.
Yarıyıl içi çalışmalar; proje, ödev, sunum, uygulama veya sınav şeklinde olabilir. Yarıyıl içi
kaç çalışma yapılacağı, bu çalışmaların konusu, her bir çalışmanın başarı notuna olan katkı
oranı ile bu çalışmaların içeriği dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitü’ye gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Yarıyıl içi çalışmalar sadece bir ara sınav şeklinde olacaksa bu sınav akademik takvimde belirlenen ara
sınav döneminde yapılmalıdır. Yarıyıl içi çalışmaların ders başarı notuna katkısı %50’dir.
(2) Yarıyıl içi çalışmalar, Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra öğrenciye duyurulur.
(3) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilan edilir.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından akademik takvimde belirlenen tarihler içinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa
alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim
elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu
öğrenciye devamsız harf notu (D) verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından
izlenir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin isimleri, dersi
veren öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.
Yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
(3) Öğrencinin bir dersi, daha sonraki yarıyıllarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrar alması ya da bu ders yerine farklı bir derse yazılması durumunda devam şartı aranır.
(4) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 60 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz ve bu
öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.
Mazeret sınavı
MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen bir
mazereti sebebiyle arasınav veya sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalara giremeyen öğrenciye
mazeret sınav hakkı verilir. Bunun dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
Mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
(2) Ara sınava giremeyen öğrenci, mazeretini beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalı
başkanlığına belgelendirerek bildirmek zorundadır. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.
(3) Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları başlamadan önceki hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirtilen tarihte yapılır.
Bütünleme sınavı
MADDE 35 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları derslerden bütünleme
sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim
döneminde ilgili derslere yazılmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını
yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav
hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 60 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz ve bu
öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.
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Başarının değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) Ders başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Derslerin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışma notunun %50’si ile yarıyıl sonu
notunun %50’sinin toplamından oluşur. Derslerin başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır.
Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Puan
Harf Notu
Katsayı
90-100
AA
4,00
85-89
BA
3,50
80-84
BB
3,00
75-79
CB
2,50
70-74
CC
2,00
60-69
DC
1,50
50-59
DD
1,00
40-49
FD
0,50
01-39
FF
0,00
b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
1) G: Geçer (Başarılı) notu, kredisiz derslerden ve seminer dersinden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
2) K: Kalır (Başarısız) notu, kredisiz dersler, seminer dersi ile tez çalışmalarında başarı
gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not, genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.
3) S: Süren çalışma, uzmanlık alan derslerini ve tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez
teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.
4) D: Devamsız notu, devamsız öğrencilere verilir.
5) M: Muaf notu, Üniversite dışından yatay geçiş ile gelen öğrencilere daha önce almış
oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir.
c) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak,
yüksek lisans programında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az BB alması
gerekir.
(2) Öğrenci, zorunlu/seçmeli dersleri süresi içinde almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci o dersi tekrar almak zorundadır. Seçmeli derste başarısız
olunması halinde, öğrenci aynı dersi yeniden seçebileceği gibi danışmanının onayı ile seçmeli
ders havuzunda yer alan ve aynı krediye sahip başka bir dersi de seçebilir. Öğrenci bu şekilde
almış olduğu en fazla iki dersini danışmanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız dersinin yerine saydırmak zorundadır. Öğrenci, başarısız olduğu diğer dersleri süresi
içinde başarmak zorundadır.
(3) Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS kredisi ile o derslerden alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS kredi toplamına
bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
c) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış
olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
ç) Yarıyıl ve genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye
tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel not ortalaması hesaplamalarına o dersten en son
alınan başarı puanı katılır. Başarılı dersi başarısız derse ikinci fıkra kapsamında saydıran öğrencinin, başarısız dersi hesaplamalara katılmaz. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış
olduğu derslere ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.
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(4) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmeleri için, ikinci fıkra kapsamında saydırdığı dersler hariç başarısız dersi olmaması kaydıyla,
yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2,00; doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamasının ise en az 3,00 olması gerekir.
(5) Senato tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
Notlarda maddi hata
MADDE 37 – (1) Notlarda maddi hataya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi,
notların ilanını takip eden otuz gün içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu üzerine,
dersin bağlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca karara bağlanır. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir.
b) Sınav ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için bilimsel eksikliklerini gidermek amacıyla; aday değerlendirme jürisinin
önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Öğrenciye yönelik bireysel olarak hazırlanan bilimsel
hazırlık programının, öğrencinin programa kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı
tüm bilimsel hazırlık derslerini içermesi gerekmektedir.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, en çok ardışık
iki yarıyıllık/dönemlik bilimsel hazırlık süresi tanınır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez.
Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(3) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans; doktora bilimsel hazırlık programı
ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınması
gereken dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra Senato tarafından belirlenmiş esaslar çerçevesinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programdan dersler de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer
hususlarda bu Yönetmelik ve öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.
(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslerden başarılı olma şartı olarak ders alınan
programın geçme esasları uygulanır. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin bu derslerden en az CC
notu alması gerekir.
(6) Bilimsel hazırlık programındaki dersler farklı bir üniversiteden alınamaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak Enstitü’ye kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
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(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alabilir.
(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
Programlar
MADDE 40 – (1) Her yarıyıl için açılacak dersler ve görevlendirmeleri, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan
edilir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Yeni ders açabilme anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun kararı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato onayı ile gerçekleşir.
Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Kurulu onayı
ile doktoralı öğretim görevlileri ve devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde dersler verebilir.
Dersler, derslerin kredi ve AKTS değerleri
MADDE 41 – (1) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS kredi değerlerine ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi ile
AKTS kredi değerleri ve hangi lisansüstü derslerin AKTS kredisinin olmayacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir.
b) Bir dersin AKTS kredi değerinin nasıl belirleneceği Senato tarafından belirlenen
usullere uygun olarak hesaplanır.
c) Her program, kendi alanında açılan dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak iki
gruba ayırır. Seçmeli ve zorunlu derslerin yürütülmesine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında yer alacak derslerden
en az ikisinin zorunlu kredili ders olarak okutulması gerekir.
ç) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği dersinin kredili ya da kredisiz olarak okutulması zorunludur. Ayrıca doktora/sanatta
yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme
ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunlu olup bu dersler kredisiz olarak okutulur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından yapılır.
d) Doktora programlarında öğrenci, kredisiz okutulması halinde “Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etiği” dersini yeterlik sınavından önce başarmalıdır. Ayrıca “Bilimsel Araştırma ve
Proje Hazırlama Eğitimi” dersini de yeterlik sınavından önce almış ve başarmış olmalıdır. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini ise tez savunma sınavına kadar başarmalıdır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu derslerden
muaf olmak isteyen öğrenci, bu dersleri veya bu derslere eş değer ders aldığını gösteren belgeleri ile kendi anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunur. Muaf olma durumu,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve Enstitü Kurulu onayı ile belirlenebilir.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 42 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş
yolu ile kabul edilebilir.
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(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle
disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar.
(3) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, kontenjanları ve yatay geçiş şartları
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Geçişler ancak eş değer programlar arasında yapılabilir. Programlar arasında eş değerliğin olup olmadığına anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir.
(5) Bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde istenilen belgelerle birlikte Enstitü’ye başvurur.
(6) Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notu, ALES
puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u ve yatay geçiş yazılı ve/veya sözlü sınav
notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Doktora programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul
notu, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının
%20’si ve yatay geçiş yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Yazılı
ve/veya sözlü sınav, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla belirlenen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.
(7) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için başvuru notunun tezli yüksek
lisansta en az 65; doktorada en az 75 olması gerekir.
(8) Yatay geçiş başvuruları, asgari koşulları sağlamak şartıyla, yüksek lisans programları
için en geç üçüncü yarıyıl; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en geç altıncı yarıyıl
başına kadar yapılır. İngilizce ve bilimsel hazırlık aşamalarında yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları programdan en az iki tane kredili ders almış ve
başarmış olmaları, ayrıca başarısız derslerinin bulunmaması gerekir. Doktora programına tez
aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla
ilgili programa kabul edilebilir.
(10) Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş için ağırlıklı genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 3,00; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 3,20 olması veya
eş değer bir puana sahip olunması gerekir.
(11) Enstitü doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci,
en az üç dersini başarı ile tamamlamış ve en geç dördüncü yarıyıl sonunda olması kaydıyla,
Enstitüde aynı programın tezli yüksek lisans programının bulunması halinde, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda doktora programında geçirilen süre, tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.
(12) Enstitü tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler, kontenjan ilan
edilmiş olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş için, asgari koşulları sağlamak
ve dönem projesi dersi hariç müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak şartıyla en
geç ikinci yarıyıl sonuna kadar başvuruda bulunabilir. Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notu, ALES puanının %50’si ile tezsiz
yüksek lisans programındaki genel not ortalamasının %50’si toplanarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine saydırılabilir. Tezsiz
yüksek lisans programında geçirilen süre, tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.
Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin eski programla ilişiği kesilir.
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(13) Enstitü tezli yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler, almış olduğu tüm
derslerden başarılı olmak kaydıyla en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar tezsiz yüksek lisans
programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, tezli yüksek lisansta geçirdiği süre tezsiz yüksek lisans programındaki süreye sayılır.
Ancak üçüncü yarıyıl sonunda kabul edilen öğrenciler için bir yarıyıl ek süre verilir.
(14) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS kredi eş değerliği ve ders
uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının komisyon kararına dayalı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
(15) Geçişler ile ilgili diğer hususlar Senatonun belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilir.
Lisansüstü programlara kayıt işlemleri
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu öğrencilerin kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Süresi
içinde kaydını yaptırmayan adayların kayıt hakları iptal edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara
ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.
(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin, aslını göstermek kaydıyla Enstitü
tarafından onaylanan örneği, belgenin düzenlendiği kurum tarafından onaylanmış örneği veya
noter onaylı nüshası kabul edilir.
(3) Gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte ya da tahrif edilmiş belge ile kesin kayıt yaptıran
öğrencilerin kayıtları, programa kayıt tarihinden itibaren iptal edilir. Mezun olanların diploma
dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.
(4) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Bu sayının tamamlanamaması durumunda kaydı yapılan öğrencilerin kayıtları silinir.
Kayıt yenileme ve ders seçimi
MADDE 44 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek, ders seçmek ve seçtiği dersin danışman onayını almak zorundadır. Kayıt
yapılmayan süreler öğrenim süresine sayılır. Ders onayları İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık
ve birinci ders döneminde anabilim/anasanat dalı başkanlığı, diğer dönemlerde ise Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanmış tez/dönem projesi danışmanı tarafından yapılır.
Kayıt dondurma
MADDE 45 – (1) YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile Senato tarafından belirlenen mazeretlere ve kayıt dondurmaya ilişkin usul ve esaslar kapsamında lisansüstü öğrencilere, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilmesi şartıyla,
kayıt dondurma izni verilebilir.
(2) Kayıt dondurma talepleri sadece bir dönem için yapılır. Mazeretin devam etmesi
halinde dondurma talebinin aynı usul izlenerek yeniden yapılması gerekir.
(3) Kayıt dondurma süresi bir yarıyıldan az olamaz. Azami kayıt dondurma süresi ise
bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans
programlarında iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında dört yarıyıldır. Askerlik,
tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.
(4) Öğrencinin kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz ve bu sürede her
türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci, bu süre içerisinde derslere devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz, bu süre içerisinde başka bir
yükseköğretim kuruluşundan aldığı dersler ve notlar da geçersiz sayılır.
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(5) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, ilgili dönemin başından itibaren en geç otuz gün
içinde başvuru yapar. Ağır/ani hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve önceden bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde
de kayıt dondurma izni verilebilir. Öngörülemeyen ve olağanüstü haller dışında, başvuru süresi
bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.
(6) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci bir sonraki kayıt döneminde kaydını yaptırarak öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra takip eden yarıyılda
kayıt yenilemeyen öğrencinin yeniden kayıt yaptırana kadar geçirdiği süreler öğrenim süresinden sayılır.
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 46 – (1) Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde ALES
veya YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanı ve gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Başvuruya ilişkin diğer hususlar
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.
Birden fazla programa kayıt
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Trabzon Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan ya da
bu tarihten önce kayıt olup ve sonrasında mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Uyum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmeden önce kabul edilen öğrencilerin uyumları Senatonun belirleyeceği ilkeler doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6746

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada,
100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 101 nolu parselde kayıtlı 2.529,93 m²
yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle
yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 575.000,00 TL tutarında geçici teminat
vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/
ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığından 1.000,00 TL karşılığında
temin edilebilecektir.
İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.10.2020 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa
Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube
Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.10.2020 günü saat 11:00’de “Muratpaşa
Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube
Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
6784/1-1
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı ihtiyacı veri depolama ünitesi ve sunucular kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
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 (140-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 ve ihale dokümanı 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, 08/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de 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, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek 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.
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TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLANI
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:
"Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN"
1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU
TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN"
isimli teknolojinin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine
ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile Lisans
Alana üretime geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması için mücbir sebepler hariç
azami 2 (iki) yıl ve bu sürenin sona ermesi ile başlayıp üretim, kullanım ile satış çalışmaları
için 5 (beş) yıllığına teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. Kurumumuz
tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir.
Teknoloji Transfer Bedeli (USD ($), KDV Hariç)
Peşinat

60.000

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden
% 6 Royalti Alınması

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji
Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/
ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar
adresi üzerinden detaylı ilan metnine ulaşılabilir.
İlgili Personel: Rahmi Burak ERGÜL - Tel: (0312) 468 53 00 /1703
Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.
3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ
Fikrî ürün; güvenlik kuvvetlerinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgeleri ile ihtiyaç
duyulan diğer alanlarda mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasını hızlı, kolay ve yüksek
doğrulukla yapabilmesi için geliştirilmiştir. Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN; hızlı
kurulum, hafif tasarım, kolay kullanım, ergonomik/katlanabilir oluşu ve gelişmiş toprak
dengeleme özellikleri ile öne çıkmaktadır.
Söz konusu fikrî ürün, 30 Nisan 2020 Tarih ve 31114 Sayılı Resmî Gazete’de
Yayımlanan "5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri
ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara
Ait Teknolojilere İlişkin Liste (KTL)" içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle; Katlanabilir
Metal Mayın Dedektörü - OZAN teknolojisinin transferi, Millî Savunma Bakanlığı’ndan
(MSB) alınan teknoloji transfer izni kapsamında gerçekleştirilecektir. Teknoloji Transfer
Paketinin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.
Teknolojiyi transfer edenlerin Teknoloji Transfer Paketini yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığı gibi güvenlik güçlerimiz bünyesinde kullanılacak ürünlerin üretiminde kullanması,
ilgili teknolojinin ihraç sürümlerini üretilebilmesi için MSB’den ayrıca izin alması ile teknolojiyi
transfer etmek isteyen isteklilerin ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olması gerekmektedir.
NOT: Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü - OZAN Teknolojisinin Transferi; 5201
sayılı "Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun", 5202 sayılı "Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu",
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06 Mayıs 2007 Tarihli ve 26514 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan "Harp Araç ve
Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi
Hakkında Yönetmelik", 04 Haziran 2010 Tarihli ve 27601 Sayılı Resmî Gazete’de
Yayımlanan "Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği", 30 Nisan 2020 Tarih ve 31114 Sayılı
Resmî Gazete’de Yayımlanan "5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp
Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı
Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (KTL)", MSY.:317-2(C) MSB Savunma
Sanayii Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda; konu ile ilgili olarak savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik
dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli proje ile araştırma ve geliştirme, üretim,
test ve değerlendirme, bakım ve onarım, modifikasyon/modernizasyon vb. faaliyetlerde
bulunulacak tesisler için "Tesis Güvenlik Belgesi (TGB)" ve görevlendirilecek personel için "Kişi
Güvenlik Belgesi (KGB)" alınması ve TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme
imzalandıktan sonra KTL kapsamında üretim yapılabilmesi için 5201 Sayılı Kanun uyarınca
Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Yapılacak
görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta
serbesttir.
6740/1-1

—— • ——
DEMİRYOLU ARAÇLARI PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/445557
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/ 71619 - 71609 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Demiryolu Araçlarında Plaka Tanıma Sistemi
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
16/09/2020 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 300,00-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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HURDA BETON TRAVERS SATIŞININ YAPILMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No:2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: 7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu işin adı ve miktarı:
Bölgemiz Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı Demiryolu Bakım Müdürlükleri
sahasında bulunan 51.321 adet hurda beton traversin (üzerindeki bağlantı malzemelerinin TCDD
teslimi kaydı ile Birim Fiyat: 3,00 TL / Adet + KDV) muhammen bedel üzerinden yerinde
satışının yapılması işi.
3- Yukarıda belirtilen satışımız TCDD Alım Satım ve İhale Yönetmeliği 13/I maddesine
göre Kapalı Zarf Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 22/09/2020 günü saat 14:30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,
doküman bedeli KDV Dahil 100,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASITR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7.
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6755/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş. (%75) ve Aladdin
Middle East Ltd. Şti’nin (%25) Adıyaman ili dahilinde sahip bulunduğu ARİ/AME- GYP/32153170 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 11.12.2020 tarihinden itibaren
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile uzatılması için
24.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
6726/1-1
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI
Çocuk Kardiyolojisi
Bilim Dalı

KADRO
UNVANI

ADET

Profesör

1

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-157) teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
6589/1-1

—— • ——

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr.
Üyesi alınacaktır.
İlan Tarihi
: 31.08.2020
İlan Bitiş Tarihi : 29.09.2020
FAKÜLTE

Mühendislik
Fakültesi

BÖLÜM

UNVAN ADET

ElektrikElektronik
Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Endüstri
Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

KOŞULLAR
- Doktora derecesini Elektrik-Elektronik
Mühendisliği alanında almış olmak, Elektronik
devrelerin tasarımı ve mikroelektronik konularında
çalışmaları bulunmak.
- Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Finans
alanında tamamlamış olmak; finans, fiyatlandırma
ve risk yönetimi alanlarında akademik çalışmalar
yapmış ve dersler vermiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili Akademik Birime şahsen veya posta
yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan
ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL
6727/1-1
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri
(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Adres:
Beykoz Üniversitesi
Rektörlük Yerleşkesi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114, 34810 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 444 25 69

Birim
İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

Bölüm /

Aranan Şartlar

Program
İşletme

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından
almış olmak.

Unvan

Sayı

Profesör

1

Doçent

1*

Doktorasını Kalkınma İktisadı ve İktisadi
İşletme ve Yönetim

İşletme

Bilimleri Fakültesi

(İngilizce)

Büyüme alanında yapmış olmak ve İktisadi
Düşünce alanından Doçentlik unvanına
sahip olmak.
Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık, Uluslararası Lojistik ve

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

Lojistik

Ticaret, Endüstri Mühendisliği, Denizcilik

Yönetimi

İşletmeleri Yönetimi bölümlerinin birinden

(İngilizce)

lisans mezunu olup, bu alanların birinden

Doktor
Öğretim Üyesi

1*

veya İşletme Sayısal Yöntemler alanından
doktora derecesine sahip olmak.
İşletme ve Yönetim

İşletme

Bilimleri Fakültesi

(İngilizce)

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

İşletme, Maliye lisans mezunu olmak,
lisansüstü eğitimini muhasebe alanında
tamamlamış olmak.

İşletme

Endüstri Mühendisliği alanında lisans

Mühendisliği

derecesi olmak veya bu alanda doktora

(İngilizce)

yapmış olmak.

Doktor
Öğretim Üyesi

Doktor
Öğretim Üyesi

1*

1*
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Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği alanlarından birinde lisans
derecesi olmak veya bu alanlardan birinde

Doktor
Öğretim Üyesi

2*

doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık alanında lisans derecesi olmak
Mimarlık

veya mimarlık alanında doktora yapmış
olmak.
Lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans

Sanat ve Tasarım

Dijital Oyun

Fakültesi

Tasarımı

yapmış ve Unity ve/veya Unreal Engine
motorunda dijital oyun geliştirme
çalışmalarında bulunmuş olmak.

Beykoz Lojistik
Meslek
Yüksekokulu

Lojistik
(İngilizce)

Beykoz Lojistik

Sivil Hava

Meslek

Ulaştırma

Yüksekokulu

İşletmeciliği

Matematik veya Matematik Mühendisliği
alanlarından birinde lisans mezunu olup,
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Lisans mezunu olup sivil havacılık alanında
tezli yüksek lisans mezunu olmak veya
lisans mezunu olup sivil havacılık alanında
en az üç yıl deneyim sahibi olmak.

Doktor
Öğretim Üyesi

2

Öğretim
Görevlisi

1

(Ders Verecek)
Öğretim
Görevlisi

1*

(Ders Verecek)
Öğretim
Görevlisi

1

(Ders Verecek)

Lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans
mezunu olmak veya kabin hizmetleri, sivil
Beykoz Lojistik

Sivil Havacılık

Meslek

Kabin

Yüksekokulu

Hizmetleri

havacılık alanında en az üç yıl deneyim
sahibi olmak ve Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünce onaylı ve geçerli Tehlikeli
Madde Taşımacılığı, Ekip/Kaynak

Öğretim
Görevlisi

1

(Ders Verecek)

Yönetimi, Havacılık Güvenliği alanında
yetkili eğitmen sertifikasına sahip olmak.
Beykoz Lojistik
Meslek
Yüksekokulu

Sivil Havacılık
Kabin
Hizmetleri

Hukuk fakültesi mezunu olup, tezli yüksek
lisans derecesine sahip olmak.

(İngilizce)

Öğretim
Görevlisi

1*

(Ders Verecek)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol
Meslek
Yüksekokulu

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,

Öğretim

Güvenliği

Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Görevlisi

Teknolojisi

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol

(Ders Verecek)

Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans
mezunu olup, bu alanların birinden tezli
yüksek lisans derecesine sahip olmak.

1
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Endüstri Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

İşletme

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

(İngilizce)

Mühendisliği, alanlarından birinde lisans

Araştırma
Görevlisi

1*

derecesi olup ve bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık alanında lisans derecesi ve

Araştırma

yüksek lisans derecesi olmak.

Görevlisi

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Yabancı Diller
Yüksekokulu

Yabancı Diller

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

Öğretim

Yüksekokulu

Çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz

Görevlisi

(İngilizce)

Dilbilimi lisans mezunu olup, tezli yüksek

3*

(Ders Verecek)

lisans mezunu olmak.

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu
aranmaktadır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. İngilizce bölümlere başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
9. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.
10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış
denklik belgesi
12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış
CD/taşınabilir bellek.
Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım
olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak PDF formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile
ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri
gerekmektedir.
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri
içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak PDF formatında hazırlanmış
olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretim Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az
50 dil puanı almış olmak.
4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az
80 dil puanı almış olmak.
5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu
sağlamak.
Araştırma Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 80,
TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.
3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş
3. Adli Sicil Kaydı.
4. ALES belgesi.
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim
görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
6. 2 adet fotoğraf.
7. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).
9. Onaylı transkript belgesi.
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK
hizmet dökümü.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış
denklik belgesi.
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup,
süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi: 31.08.2020
Son Başvuru Tarihi
: 14.09.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 18.09.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.09.2020
6773/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 26.08.2020 Karar No: 7469
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.
• MERKEZİ ve
TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sok. No: 19 06530 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 24.02.2020
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 52.903 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Mersin
• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/O33-a
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası
yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.
6762/1/1-1

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 26.08.2020 Karar No: 7470
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• MERKEZİ ve
TEBLİGAT ADRESİ : Fevzipaşa Mah. Gülbağlar Sok No: 6/A 34586
Silivri/İSTANBUL
• MÜRACAAT TARİHİ : 09.12.2019
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 61.258 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Şanlıurfa
• PAFTA NUMARASI : AR/DEP/K/M43-d
KARAR:
Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.
6762/2/1-1
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere,
4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer
alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.
I. GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak.
3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak
6) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
7) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna
başvuru yapabilecektir.
8) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen
son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen eğitim düzeylerinden mezun olmaları gerekmektedir.
9) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaması gerekmektedir.
10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav süreci
ile atanma sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12) Duyurular Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
13) Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal
ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam
teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.
II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1) HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)
a) Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta
bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından mezun olarak talep şartlarına uygun
öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 3. fıkrası
kapsamında açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.
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Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların
yerine sırası ile aranan şartlara haiz yedek adaylar işe alınır.
b) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet
türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir
2) KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)
a) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen talep şartlarına uygun tüm başvuru
sahipleri arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday noter
huzurunda kurayla belirlenir. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulur.
Rektörlükçe yapılacak sözlü sınav sonucu gerekli şartları taşıyan adaylar arasından açık iş sayısı
kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenir.
b) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet
türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir
c) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Erkek adaylar için),
d) Güvenlik personeli 24 saat esasına göre vardiya usulü ve gerektiğinde dış mekanlarda
çalışılacağından; gece nöbet tutmaya engeli bulunmamak, görevini ifa etmesine mani olacak
derecede hastalığı bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiya usulü çalışmaya mani durumu
olmamak
3) TEMİZLİK HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)
a) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen talep şartlarına uygun tüm başvuru
sahipleri arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday noter
huzurunda kurayla belirlenir. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulur.
Rektörlükçe yapılacak sözlü sınav sonucu gerekli şartları taşıyan adaylar arasından açık iş sayısı
kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenir.
b) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet
türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir
III. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31.08.2020 - 04.09.2020 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/
Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.
IV. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Kura Çekimi Yeri - Tarihi ve Saati: 15.09.2020 tarihinde Saat: 14.00’de Üniversitemiz
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu.
Adaylar istemeleri halinde Covid - 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve
fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilirler.
Kura Sonucunun Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yayımlanma tarihi: 17.09.2020
MÜLAKAT YERİ: KSÜ Rektörlüğü Avşar Yerleşkesi Cahit ZARİFOĞLU Konferans
Salonu
Temizlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihi-ve Saati: 22.09.2020 Salı Günü
Saat: 09.00 (Liste Sıralamasında İlk 50 Aday)
22.09.2020 Salı Günü Saat:14.00 (Liste Sıralamasında 51 ve sonrası Adaylar) Koruma ve
Güvenlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 24.09.2020 Perşembe Günü Saat: 09.00
V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
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Ek: Hizmet Türlerine Göre Kontenjan Dağılımı
Hizmet Türlerine Göre Sürekli İşçi Kontenjan Dağılımı
HİZMET

ÖĞRENİM

TÜRÜ

DURUMU

CİNSİYETİ

ARANAN NİTELİKLER

SINAV DURUMU

TALEP EDİLEN
KADRO SAYISI

Vardiya usulü çalışmasına ve temizlik görevini
Temizlik
Hizmetleri
(Sürekli İşçi)

En Az
İlköğretim

yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu
K/E

(ruhsal ve fiziksel) olmamak.
Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet

Noter Kurası
Sözlü Sınav

27

ediyor olmak.
Belgelendirmek koşuluyla 5188 sayılı Kanun
gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından
Koruma ve
Güvenlik
Hizmetleri
(Sürekli İşçi)

düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına

En Az Lise ve
Dengi Okul En

Kadın

Fazla Lisans

sahip olmak.

Noter Kurası

Vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı

Sözlü Sınav

3

yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu
(ruhsal ve fiziksel) olmamak.
Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet
ediyor olmak.
Belgelendirmek koşuluyla 5188 sayılı Kanun
gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından

Koruma ve
Güvenlik
Hizmetleri
(Sürekli İşçi)

düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına
En Az Lise ve
Dengi Okul En

sahip olmak.
Erkek

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı

Fazla Lisans

Noter Kurası
Sözlü Sınav

7

yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu
(ruhsal ve fiziksel) olmamak.
Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet
ediyor olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri
alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı
bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının

Hasta Bakımı

ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık

ve Temizliği

Lise ve Dengi

Hizmetleri

Okul

(Sürekli İşçi)

K/E

bakım teknisyenliği dallarından mezun olmak.
Vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı

Noter Kurası

yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu
(ruhsal ve fiziksel) olmamak.
Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet
ediyor olmak.

6698/1-1
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (4/B) ALIM İLANI
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulama sınavla toplam 5 (Beş)
personel alınacaktır.
Sözlü/Uygulamalı Sınava Alınacak Adayların Sıralaması: ÖSYM tarafından 2018 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil
puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan
ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına
alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi
http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Unvan
Yazılım Geliştirme Uzmanı
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda
istihdam edilmek üzere)

Adet

Ücret

Çalışma Süresi

5

Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 2 katı

Tam Zamanlı

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:
Sözlü/uygulamalı sınav 30.09.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, Süleyman
Demirel Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA
adresinde yapılacaktır.
III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinde
belirtilen;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
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e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
şartlarını taşımak.
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede
bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi FrontEnd teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli
olmak,
e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma
kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip
olmak,
g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli
olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm
odaklı olmak.
IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
"Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi
Çünür/ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile
yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin
edilir.
İSTENİLEN BELGELER
1- Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Suretleri veya E-Devlet Kapısından
alınan karekodlu mezuniyet belgesi
2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,
3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge,
(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş
yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak
imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin
de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri
onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.),
4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir
belge/belgeler,
5- Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
onaylı belgeler,

31 Ağustos 2020 – Sayı : 31230

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.),
7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak
değerlendirilir.),
8- T.C. Kimlik Kartı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan karekodlu belge.
9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.),
10- SGK Hizmet Dökümü,
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya E- Devlet Kapısından alınan
karekodlu Ağustos-Eylül 2020 tarihli belge.
12- Adli Sicil Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan karekodlu Eylül 2020 tarihli belge.)
V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
- Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. Sınava
katılacak adaylar kişisel bilgisayarları ile sınava alınacaktır.
SINAV KONULARI
- Özel şartlar bölümünde belirtilen konular.
VI. DEĞERLENDİRME:
Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre 5 asil ile 5 yedek belirlenerek atama işlemi
başlatılır.
Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan
vazgeçmesi, süresi içinde atama için belgeleri teslim etmemesi veya atandığı halde göreve
başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir.
VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe,
2. 3 adet fotoğraf,
3. Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.),
4. Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi (E- Devlet Kapısından alınan karekodlu Ekim 2020
tarihli belge.)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir.
IX. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
X. DİĞER HUSUSLAR:
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere
T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini
yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6725/1-1
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine
öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu
tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama
Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir)
2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç)
aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:
a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca ve Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul
edilen merkezi dil sınavlarından en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların
dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan
adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve
Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU
YÖNTEMİ:
Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;
- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde (Profesör adayları dilekçelerinde
başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)
- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak
üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak;
- Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
- Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarinabasvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)
- Özgeçmiş ve yayın listelerini
- Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)
- Dil belgesini
- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu
(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari
adresinden alınabilir.)
ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent
adayları için Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye
gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
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- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 20 gündür.
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden
sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİM

UNVAN

ADET

ALAN

Doçent

1

Kimya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hayvan davranışları ve sinirbilimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sürdürülebilirlik için Tasarım

Profesör

1

Elektromanyetik Teori

Profesör

1

Profesör

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstatistik Bölümü

Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Olasılık Teorisi/Stokastik Süreçler ve Yörünge
Özellikleri
Fizko Kimya (Polimer Kimya)
Değişmeli Olmayan Geometri, Operatör Cebirlerinin
K- Teorisi

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Gıda Teknolojisi: Biyoproses uygulamaları ve Proses
kontrol
X- ışını ve elektron demeti temelli ileri malzeme
karakterizasyon teknikleri ve yeni nesil metalik alaşım
geliştirme
Metal yapılı biyomalzemelerin anodizasyon

Doçent

1

yöntemiyle yüzey modifikasyonu ve doku-yüzey

Maden Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Maden İşletme

Makina Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçent

1

Türk Dış Politikası

Profesör

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Bölümü

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Bölümü

etkileşimi
Mekatronik, Hareketli Robotlar, Derin Öğrenme ve
Altuzay Veri Bölütlemesi
Rezervuar Mühendisliği, Temiz Kömür Teknolojileri,
Kömür Gazlaştırma, Hidrolik Çatlatma

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa
Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)
–– Bazı Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin
Adının Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2916)
–– Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Sınırları İçerisinde 27/2/2017 Tarihli ve
2017/9989 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı
Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız Yapılaşmanın
Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Bolvadin
Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2917)
YÖNETMELİKLER
–– Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji
ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
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89
a - Yargı İlânı
89
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
95
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
126

