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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinin tümünde sunulan eğitim ve sağlık hiz-

metleri ile bu hizmetlerin sunumu için esas kabul edilecek yönetim yapısını, bu yapı içerisinde

görev alan personelin görev tanımlarına, yetkilerine, sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı başkanı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ana-

bilim dalları başkanlarını,
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b) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkez Müdürü (Başhekim)’nü,

e) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çağdaş diş hekimliği ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, Fakültenin bütün birimle-

riyle uyumlu bir şekilde hizmet üretilmesini sağlamak.

b) Tıbbi uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak.

ç) Çağdaş merkez işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ula-

şılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,

doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve

diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim

elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliş-

tirmelerini ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araş-

tırma ve uygulamalarda bulunmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbir-

liği yapmak.

ç) Ağız ve diş sağlığı konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin

geliştirilmesine imkân sağlamak.
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d) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağ-

lığı hizmeti vermek.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel

araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ama-

cıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında prog-

ramlar düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri

hizmetleri vermek.

h) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu

alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ı) Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul,

araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği ya-

parak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekanın önerisi

üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün görevi de kendiliğinden sona

erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usul-

le değiştirilebilir. Göreve vekâleti gerektiren durumun kesintisiz altı aydan fazla sürmesi halinde

yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin Döner Sermaye Satın Alma Alt Kurulu Başkanlığını yapmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlık Makamına

sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.

ç) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performansını

tespit etmek, bütçe ve personel ihtiyacı ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlık Makamına sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

(2) Müdür (Başhekim) bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden Dekana

karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)

MADDE 10 – (1) Müdürün ve Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültede de-

vamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim

yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları), Müdür (Başhe-

kim)’ün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür

(Başhekim)’e yardımcı olurlar. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yar-

dımcılarından birini vekâlet etmesi için Dekanlığa sunar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğin-

den sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-

resinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna; Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim)

başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından

seçilecek ve Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi.
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c) Müdür (Başhekim).

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile

ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sa-

halarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordi-

nasyonu sağlamak.

c) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektör-

lüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

d) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerince kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla çalışma grupları, ko-

misyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim

Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Dekan ve Müdür

(Başhekim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalış-

maları 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; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hasan Kalyoncu 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 Hukuk Fakültesinde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek

kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı

hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak.
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b) Ülkemizde hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin

gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni hukuki hizmet alanlarını tespit etmek, nitelikli

mesleki faaliyet icra etmeye yönelik sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla

özel program ve paketlerle hukuk alanında uygulayıcı eğitim imkânları hazırlamak.

c) Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk mesleklerinde ve hukuk uygulamalarının yü-

rütüldüğü alanlarda mesleki gelişimlerine yönelik tamamlayıcı ve güncelleyici eğitim prog-

ramları sunmak.

ç) Disiplinler arası işbirlikleri ile gelişen ve her gün değişen iş dünyasının ihtiyacına

uyumlu yeni teknolojilerle hukuk hizmetine erişimi kolaylaştırmak üzere projeler geliştirmek,

toplumun ve hukuki desteğe ihtiyaç duyanların görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan erişim

modelleriyle hukuki hizmet talep edenlerin hukuk mesleklerini icra edenlerle buluşturacak tek-

nolojik alt yapıların kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,

sempozyum, konuşu (kolokyum), sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek

ve bu tür etkinliklere katılmak.

b) Hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak, bunları Türkçe veya yabancı dil-

lerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

c) Merkezin amaçları kapsamına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya ulus-

lararası, resmî veya özel kişi, kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kur-

mak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri ya-

yınlarla duyurmak.

ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku

hedefleyen çalışmalar hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma

kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.

d) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, ilgili mevzuat hükümleri kapsa-

mında yargı organları, hukuk alanındaki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, her türlü

meslek kuruluşları ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştir-

mek.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde geçici

ya da sürekli komisyonlar kurmak.
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f) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslar-

arası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

g) Merkezin ilgili alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, hukuki danış-

manlık ve projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim

dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Sü-

resi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı

sorumludur.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim

elemanlarından birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet

altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yar-

dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle işbirliği yaparak Merkez çalışmala-

rının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak

raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu

sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Üni-

versitenin Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
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üyelerle birlikte en çok beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi

dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır,

eşitlik halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda

Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin plan ve

proje önerilerini sonuçlandırmakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yapmış olduğu

bilimsel çalışma veya sahip olduğu birikim ile Merkeze yarar sağlayabilecek Üniversite içi ve

Üniversite dışı kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok beş üyeden

oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez ile meslek kuruluşları, iş dünyası ve öteki kamu kurum

ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirir, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler

yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim,

araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık ko-

misyonları oluşturabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün başkanlığında Müdürün çağırısı üze-

rine toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz. Danış-

ma Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda

Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

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, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Lisansüstü

Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınav-
lara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, li-
sansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlen-
dirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan

anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasa-

nat dalı başkanını,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dal-

larında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalında ders veren
ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla
bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının
başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak Enstitüde lisansüstü programı
bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Enstitü Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Enstitü Kurulunu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Enstitü Yönetim Kuru-

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

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,
l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
m) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı ve açılması
MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.
(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı anabilim/anasanat

dalı altında açılmak zorundadır.
(4) Bir anabilim/anasanat dalı altında lisansüstü programı açılması veya mevcut bir

programın adının değiştirilmesi anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun
olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(5) Lisansüstü programların, ilgili anabilim/anasanat dalı ile aynı adda olmaları esastır.
Ancak bir anabilim/anasanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi,
Enstitü Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile anabilim/anasanat
dalının adından farklı ve ilgili bilim/sanat dalının adını taşıyan lisansüstü programlar da açıla-
bilir.

(6) Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü prog-
ramlar ise yine aynı usulle programda görev alacak birden fazla anabilim/anasanat dallarındaki
öğretim üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program, ilgili anabilim/anasanat
dalı ile aynı adı taşımak zorundadır.

(7) Enstitü, Senatonun onayını alarak yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim
kurumları, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar ve-
rebilir. Ortak program kapsamında hangi yükseköğretim kurumu, araştırma kurumu veya ku-
ruluşunun kaç ders vereceği, ilgili anabilim/anasanat dalı yönetim kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Program açılması taleplerinde eğitim dili mutlaka belirtilir.
Lisansüstü programlarda kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak

öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve önerisi dikkate alı-
narak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik
yarıyıl başında Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, Enstitünün internet sayfasında yer alan başvuru
formu elektronik ortamda doldurulduktan sonra sistem tarafından üretilecek çıktı alınarak baş-
vurulan programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle birlikte yapılır.
Adaylar, başvuru için gerekli olan lisans diplomasının aslını veya Enstitü tarafından onaylı örne-
ğini, lisans not ortalamasını gösterir not dökümünü, ALES sonuç belgesinin aslını veya bilgisayar
çıktısını ve başvuru formunu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak
başvurduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve yabancı
uyruklu kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. T.C. kontenjanları, kabul koşullarını sağlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; yabancı uyruklu kontenjanları ise kabul koşullarını
sağlayan yabancı uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirlenebilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin

alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlarından lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, YÖK
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sı-
nav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre
hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşümü, YÖK tarafın-
dan belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) YÖK tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES
belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sı-
ralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, yabancı dil puanı, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, ana-
sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır.

Sınav jürisi
MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların başvuru-

larını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavlarını yapmak için öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir
sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüri, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi anabilim/anasanat

dalında tek bir jüri de kurulabilir.
(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üye-

lerin yerine, anabilim/anasanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları
eksik üyeli yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları Genel Esasları, Başvuru ve Kabul

Genel esaslar
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve

uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.
(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans

programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır. Öğ-
rencinin tezli yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans
programına da geçilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans prog-
ramına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul
şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek koşullar
Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile alınır; anabilim/ana-
sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Bu du-
rumda öğrencinin intibakı yapılarak tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz.
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(5) YÖK kararı üzerine Enstitüde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bu-
lunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyet-
lerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından onay-
lanan lisans programlarından mezun veya son dönem öğrencisi olmak gereklidir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurdukları li-
sansüstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan
az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

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

ALES şartı aranmaz.
(3) Enstitü Kurulunun belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan

şartı aranmayabilir.
(4) Güzel sanatlar fakültesinin ve Konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dal-

larındaki tezli yüksek lisans programlarına girişte ALES puan şartı aranmaz. Ancak Senatonun
kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından
belirlenir.

(5) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair
esaslar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirle-
nir.

(6) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil
şartı aranmaz.

(7) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan li-
sansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM
ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puana veya Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı
dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir.

(8) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olan-
lardan dil şartı aranmaz.

(9) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde
yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olan-
lardan yedinci fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(10) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleşti-
rilmesi; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve yabancı dil sınavının
% 10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. YDS, YÖKDİL ya da ÖSYM veya YÖK ta-
rafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı
sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Tüm yüksek lisans programları için asgari başarı
notu 55’tir. Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylardan kazananlar başarı
sırasına göre ilan edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla lisans me-
zuniyet notu, ALES notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
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(11) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı Enstitü anabilim/anasanat dal-
larının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; adayın lisans mezuniyet not ortalama-
sının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak yerleştirme
puanının 60’tan düşük olmaması gerekir.

(12) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yer-
leştirme puanı, adayın lisans mezuniyet not ortalamasıdır.

(13) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(14) Yüksek lisans programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten
itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan anabilim/
anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki
adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday yedek
kazanan olarak ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetene-
ğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan
dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler not ortalamasına katılmaz ve
dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde de-
ğerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az ol-
mamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Öğrenci, lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına
ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı başkanı
tarafından yürütülür.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartı ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders daha seçe-
bilir.

(9) Eksikliklerini gidermek amacı ile ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez danış-
manının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler
genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadır.
Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin
durumu; Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans bi-
tirme ölçütlerini yerine getirmeleri şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağ-
lanır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Üniversite kadrosunda bulunan öğ-

retim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danış-
manıyla beraber belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak ha-
zırlanması gerekir.

(3) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler; danışmanın
görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ya-
pılır.

(4) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez sınavına girmek üzere
başvurabilir.

(5) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniver-
site kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans sevi-
yesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere
sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi tez danışmanı
olarak atanabilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim gören bir öğrenci,

elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde, izlemekte olduğu prog-
ramın eğitim-öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi,
danışmanının teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler; İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde
yazılabilir. Bu durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazıl-
mak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin bir nüshasını danışmanına sunar. Danışman, te-
zin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuru-
luna gönderilir.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin birer nüshasını jüri üyelerine en kısa sü-
rede teslim eder.

(5) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri bir başka yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üni-
versite ve/veya anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi ve saati belirlenir.
Savunma sınavları Enstitü binasında yapılır.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik jüri
üyesi ile yapılamaz.

(8) Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının
jüri üyelerince eksiksiz imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye
veya üyelerin tez sınav tutanakları üzerinde gerekçeli kararlarını yazmaları zorunludur.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciye, aynı programın tezsiz yüksek lisans
programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tez-
siz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine ge-
tirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim süresini
tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik ve Senato tarafından

belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans dip-
loması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı
talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin 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
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin

tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.
(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartı ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimle birlikte yürütülebilir.
(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek

lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato karar-
larına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygu-
lama, yazılı, sözlü sınav ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi
bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 18 – (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 so-
nuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman
atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yü-
rütülür.

Dönem projesi
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alı-

nır.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi

ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlen-

dirilir; not ortalamasına katılmaz ve sonucu Enstitüye iletilir.
(4) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim eleman-

larına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini

Enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.
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Diploma
MADDE 20 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek
üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasa-
nat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı
MADDE 21 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz
etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Doktora ders yükü
MADDE 22 – (1) Doktora ders yükü, doktora programına 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, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi,
doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise
bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, almak
ve başarmakla yükümlüdür.

(4) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesi-

nin yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğren-
cinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz; ancak, öğrenci belirlenen
bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(7) Öğrenci doktora yeterlik sınavı öncesi en az bir yarıyıl seminer dersi almak zorun-
dadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora başvuru ve kabul esasları
MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak
üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. 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 iş-
lemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük, 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurdukları programın puan tü-
ründe 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

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

(4) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en
az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ALES’ten, başvurdukları prog-
ramın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları şartıyla doktora programlarına başvurabi-
lirler.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, ya-
zılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si, yüksek lisans derecesi ile baş-
vuranların yüksek lisans not ortalamasının %20’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans not
ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınarak başarı puanı
hesaplanır. Bu başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(7) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı Enstitü anabilim/anasanat dalla-
rının doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran
adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değer-
lendirmeye alınarak hesaplanır. Söz konusu programlar için ALES puanının aranması halinde
ise yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezu-
niyet not ortalamasının %25’i, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans
mezuniyet not ortalamasının %25’i, mülakat sınavından alınan puanın %25’i alınarak hesap-
lanır. Bu yerleştirme puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan
programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur. Bu asgari
puanların girilecek doktora programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine, Enstitü Kuru-
lunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı diller üzerine yürütülen dok-
tora programlarına öğrenci kabulü için adayların, YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde
YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak
üzere bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan anabilim/anasanat dal-
larında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar baş-
vurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday, yedek kazanan
olarak ilan edilir.

7 Eylül 2020 – Sayı : 31237                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alın-
mış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puan-
dan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-
dart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir.

Doktora süresi
MADDE 25 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına 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 programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, 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 Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla yazılı talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-

rosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte
belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi ve danışman atama formunu Enstitüye önerir. Tez
danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi
gerekir.

(3) Tez önerisinin Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazır-
lanması gerekir.

(4) Doktora yeterlik sınavı öncesi tez konusunda ve/veya tez başlığında yapılması is-
tenen tüm değişiklikler; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite
kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviye-
sinde veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans seviyesinde ders vermiş ve diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç olmak üzere, başarıyla tamamlanmış bir yüksek
lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip
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öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğ-
retim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Bazı doktora programlarında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tez da-
nışmanlığı için programın niteliklerinin gerektirdiği ek ölçütler belirlenebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ile kavramlar ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye
önerilir; Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli gör-
mesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci ya-
rıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz
konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç dokuzuncu
yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürü-
tülür. Doktora yeterlik komitesi, biri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı olmak üzere anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onayla-
nan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabi-
lim/anasanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde
ve Enstitü binasında yapılır.

(10) Yazılı sınav, öğrencinin anabilim/anasanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki bilgisini
ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin başarı
notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci
başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır.

(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden
bir veya iki yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
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(14) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kre-
di) başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans prog-
ramına geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının
yazılı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(15) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak
yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde
elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının
oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda sak-
lanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en
geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme ko-
mitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının öne-
risi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 29 – (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. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı
olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında salt çoğunlukla kabul,
düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde düzeltme için bir ay süre ve-
rilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve
döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.
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(7) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında
değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, anabi-
lim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından tez konusu değişikliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora ye-
terlik sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme
komitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün

tez yazım kurallarına uygun bir şekilde ve izlediği programın öğretim dilinde yazarak tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının
teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir. Bu
durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezi, Enstitünün tez yazılım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı
ile Enstitüye iletir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitü Kurulunun belirleyebileceği ek kri-
terler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye
sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl
ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/anasanat
dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten
sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri
üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok ol-
mamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları
Enstitü binasında yapılır.

(8) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler,
anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç işgünü önce bilgi verir.

(10) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine,
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman
olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez topla-
namadığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Ku-
rulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.
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(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(15) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı

verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına tes-
lim eder. Düzeltilmiş tez, aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara,
yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise ve tezsiz yüksek
lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 31 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını ve CD’sini tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere
öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, yazılı başvuru üzerine, teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ile
birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Sanatta yeterlik ders yükü
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan
dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk
iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.
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(3) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında al-
mamış ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersi, almak ve başarmakla yükümlüdür.

(4) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi,

anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü
tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harf-
ler genel not ortalamasına katılmaz; ancak, öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zo-
rundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik başvurusu ve kabul
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları
gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan tü-
ründe 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına
kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özellik-
lerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan
programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari
puanların girilecek sanatta yeterlik programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili Ens-
titü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının
sanatta yeterlik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES
puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavın veya bilimsel değerlendirmenin %25’i,
yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi
ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı
puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının
sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının sa-
natta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran
adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değer-
lendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.
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(8) Sanatta yeterlik programlarına ilgili Enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten
itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan
anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâ-
hilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar
aday yedek kazanan olarak ilan edilir.

Sanatta yeterlik süresi
MADDE 35 – (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 yaptırmadıklarına
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 programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yarıyıldır.

(3) 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 öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-
rumu, Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik progra-
mını bitirme kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağla-
nır.

Sanatta yeterlik tez danışman ataması
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman belirler; danışman ve öğ-
rencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi
gerekir.

(3) Tez önerisinin ilgili Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak
hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kıl-
maz.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip,
öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında
veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en
az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir.
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(6) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik programla-
rında tez danışmanlığı için programın gerektirdiği ek kriterler belirlenebilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitünün tez yazım kurallarına uy-
gun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde veya İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazıp hazırlar
ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi ol-
mak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/ana-
sanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabi-
lir.

(4) Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten
sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri
üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok ol-
mamak üzere toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(5) Sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Ens-
titüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları ilgili Enstitü
binasında yapılır.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler,
anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir. Mazereti
nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik
üyeli yapılamaz.

(7) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplana-
madığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu,
bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(8) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izle-
yen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik
tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara
aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kri-
terleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve Enstitü Kurulunun belirleyebileceği ek kriter ve işlemleri de yerine
getiren öğrenciye, Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrenciye
yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrenci-
nin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) 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.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler
MADDE 39 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, isimleri, kredi ve

AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin ala-
cağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın
ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi, Enstitü Kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip olanlar da ders verebilir.

(3) Her eğitim ve öğretim dönemi başında açılmak üzere öğretim üyeleri tarafından
önerilen dersler anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından
onaylanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç bir
hafta önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler dönem
başından en geç iki hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye
gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.
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(4) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin
alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(5) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu dersler, lisansüstü prog-
ramlarında belirtilen en az yirmi bir kredi miktarının ve yedi ders sayısının hesabında dikkate
alınmaz.

(6) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi daha sonraki dö-
nemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(7) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
Enstitü Kurulunca kararlaştırılabilir.

(8) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer
tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu
inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafın-
dan yapılır.

(9) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü 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. Danışman, ilgili öğrenci lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl da-
nışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık
görevi sona erinceye kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için altı saattir.

(10) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.

(11) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir
saat danışmanlık saati belirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 40 – (1) Öğrenciler uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü prog-

ramlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.
(3) Bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uz-

manlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.
(4) Enstitü Kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi,

belirtilen gün ve saatte sınavlara girilmesi şartı ile devam zorunluluğu olmaksızın teknolojik
imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(6) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dönem sonu final sınavlarına alınmaz ve

bu ders açıldığı ilk dönemde tekrar alınmak zorundadır. Tekrar alınan dersler için devam şartı
aranır.

(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri,
yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onayla-
nan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölç-
me değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
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Ders ve mazeret sınavları
MADDE 41 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl

sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.
(2) Ara sınav sayısı bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında

ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda

yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla ola-
maz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına giremeyen öğrenciye,
mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği tarihte
mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyen
öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınav notu
olarak değerlendirilir.

Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerle-

rinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi
olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme
MADDE 43 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile

harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar
ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem
içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.
(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından

biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.
Puan Ders 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
39 ve aşağısı FF 0.00
(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şunlar-

dır:
a) Yeterli notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
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b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğ-

rencilere verilir.

c) Yetersiz notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.

(5) Eksik notu (P), hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğ-

renci, herhangi bir dersten (P) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına

teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorun-

dadır. Aksi halde (P) notu on beş gün sonra kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan

bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar

uzatılabilir.

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine

getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan

öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu

gibi işlem görür.

Not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının

hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir.

Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin

kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not

ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına

bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması,

öğrencinin lisansüstü programa kabul ediliş tarihinden itibaren anabilim/anasanat dalı başkan-

lığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalamasına ka-

tılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden

alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (trans-

kript) geçirilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 45 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde; dü-

zeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının anabilim/anasanat dalı başkanlığına ya-

zılı başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınav-

larından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyıl ders ekle/bırak

(Add/Drop) süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, her yıl lisansüstü eğitim için Enstitü tarafından ilan

edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sisteme girilir. Süresi içerisinde not girişi

yapılamaması durumunda, sürenin bitimini takip eden on gün içerisinde anabilim/anasanat dalı

yönetim kurulunun mazeret bildiren kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not girişi

yapılabilir.
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Ders tekrarı ve başarı notu

MADDE 46 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yıl-

sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz

derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyıl tekrarlamak, seç-

meli dersler yerine ise danışmanının onayladığı eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorunda-

dır.

(3) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabil-

mesi için genel not ortalaması en az 2.50, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel not

ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

tekrarlayabilir veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen ders-

leri alabilir. Başarılı olunmasına rağmen not yükseltmek amacıyla veya başarısız olunan dersler

yerine alınan derslerle ilgili olarak öğrencinin talebi ile yarıyıl başında, anabilim/anasanat dalı

başkanının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi

verilmesi gerekir. Öğrenci mezun olabilmek için alınan bu derslerden başarılı olmak zorunda-

dır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 47 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü

programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniver-

site dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek

amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü prog-

ramını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik

dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve

sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, ders-

lerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mev-

zuat hükümleri uygulanır.

(5) 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.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 48 – (1) Bir lisans/yüksek lisans programı mezunu olup belirli bir konuda

bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bir yarıyılda en çok iki ders alabi-

lirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine ta-

bidirler.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derse katılma dışında öğrencilik haklarından

yararlanamaz.

(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alı-

nabilmesi için Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.

(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Cumhurbaşkanınca ilgili

program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve ba-

şarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencilerin kayıt yap-

tırdıkları lisansüstü programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin ya-

zılı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu

kararıyla belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 49 – (1) Üniversitede Enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az

bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğ-

renci, süresi içinde istenen belgelerle başvurması koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, ilgili lisansüstü program için gerekli baş-

vuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu-

nun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve Enstitünün internet

sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları

sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci,

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş

hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
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(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı

yapılır:

a) Öğrencinin yatay geçişe başvurabilmesi için, en erken birinci yarıyılın sonunda en

geç üçüncü yarıyılın başında olması gerekir.

b) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dör-

dünü alması, başarması ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

c) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterlik

koşulunun sağlanmış olması gerekir.

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar yedek liste ile birlikte,

sınavdan sonra en geç üç işgünü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir

ve Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için iki işgünü itiraz

süresi verilir. İtirazlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır ve bu anabilim/anasanat

dalı başkanlığınca değerlendirilir. İtiraz süresi sonunda listeler, üç işgünü içinde tekrar Enstitüye

iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri

ile birlikte Enstitünün internet sayfasında tekrar ilan edilir.

(2) Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının

istediği belgeler ile birlikte süresi içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bizzat kendisi

veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt

sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya noter veya mezun olduğu yükseköğretim

kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(3) Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek

listedeki adaylar ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin

kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-

loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri öden-

mez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme

MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğ-

retimin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi yükümlülükleri olan öğrenciler, Senatoca

belirlenen süre içerisinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilerler. Aksi

durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri Enstitü

Yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik

haklarından yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya tez izleme

komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumda geçen süreler öğrenim süresinden

sayılır.
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Kayıt dondurma

MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, ilgili anabilim/anasanat dalı kuru-

lunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir.

(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta

en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla

dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğrenim

ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.

(5) İzin süresi sonunda kaydını yenilemeyenlerin ilişiği kesilir.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde

bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha

olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-

maz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 53 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin varsa katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler

arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda ka-

yıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve

öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların

o yarıyıla ilişkin ödedikleri öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belir-

tilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere; talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri

belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu

tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir

ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne

başvurur. Enstitü Müdürlüğünün uygun görmesi üzerine kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan

öğrenci katkı payları iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara

bildirilir.
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Ders saydırma ve intibak

MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce

özel öğrenci olarak aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak

isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildikleri programlara intibakı, ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Kararda, öğrencinin saydırdığı kredi ve ders sayısına bakılarak intibakının yapıldığı

yarıyıl da belirtilir.

(3) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayıl-

maz.

Danışmanlık sayıları

MADDE 56 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen

tez danışmanlığı üst sınırı, YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar

MADDE 57 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar Enstitü Kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı

kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis

7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13/7/2013 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İhtiyacı, Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi 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 (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname 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, 14/09/2020 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 Kanunu’nun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 6940/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOF SİSTEMİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-

QTOF) Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/455973 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 
Bornova/İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 2166 / 232 388 10 74  
c) Elektronik posta adresi : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET 
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

İZMİR 
c) Teslim tarihi : 120 takvim günüdür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17.09.2020 Perşembe - 10:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
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bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Adayın 500.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 
zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir., 
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.4.3. İstekli firma, üretici ve ya yetkili satıcı belgesini Ön Yeterlik dosyasında sunmalıdır. 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6881/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli Elmalı Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : ANTALYA 

İlçesi : ELMALI 

Mevkii : YENİ MAHALLE 

Cinsi : Arsa 

Yüzölçümü (m2) :  13.115, 85 m2 

Ada no Parsel no : 75 No’lu Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26 ve 27 Nolu 

Parseller 

Elmalı Belediyesi Meclisi tarih ve sayısı : 02/07/2020 Tarih ve 32 sayılı 

Muhammen Bedeli : 63.176.110, 00-TL (Bu bedel inşaat maliyetinin 

toplamıdır.) 

Geçici Teminat Miktarı : 1.895.283, 30-TL 

İhale Tarihi : 17/09/2020 tarih Perşembe günü, saat 15:00’ da 

75 No’lu Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26 ve 27 Nolu 

Parseller Yapılacak olan Kapalı Otopark, Kapalı Pazar Yeri, Otel , Düğün Salonu, Konut ve 

Ticari alanın İnşaatı B02-1 ve (B01-7), B02-2 ve (B01-8), B02-4, B01-1, B01-2, B01-3, B01-4, 

B01-5, B01-6, B01-9, B01-17, B01-18, B01-19, B01-20, B01-21, B01-22, B01-23, B01-24, B01-

25, B01-26, B01-27, B01-28, B01-29, B01-30, B01-31, B01-32, B01-33, B01-34, B01-35, B01-

36 Z01-1, Z01-2, Z01-3, Z01-4, Z01-5, Z01-6, Z01-7, Z01-8, Z01-9, Z01-10, Z01-11, Z01-12, 

Z01-13, Z01-14, Z01-15, Z01-16, Z01-17, Z01-18, Z01-19, Z01-20, Z01-21, Z01-22, Z01-23, 

Z01-24, Z01-25, Z01-26, Z01-27, Z01-28, Z01-29, Z01-30, Z01-31, Z01-32, Z01-33, Z01-34, 

Z01-35, Z01-36, Z01-37, Z01-38, Z01-39, Z01-40, Z01-41, Z01-42, Z01-43, Z01-44, Z01-45, 

Z01-46, Z01-47, Z01-48, Z01-49, Z01-50, Z01-51, Z01-52, Z01-53, Z01-54, Z01-55, Z01-56, 

Z01-57, Z01-58, Z01-59, Z01-60, Z01-61, Z01-62, Z01-63, Z01-64, Z01-65, Z01-66, Z01-67, 

Z01-68, Z01-69, Z01-70, Z01-71, Z01-72, Z01-73, Z01-74, Z01-75, Z01-76, Z02-77, Z02-78, 

Z02-79, Z02-80, Z02-81, Z02-82, Z02-83, Z02-84, Z02-85, Z02-86, Z02-87, Z02-88, Z02-89, 

Z02-90, Z01-92, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 201-5, 201-6, 201-7, 201-8, 201-9, 201-10, 301-11, 

301-12, 301-13, 301-14, 301-15, 301-16, 301-17, 301-18, 301-19, 301-20, 401-21, 401-22, 401-

23, 401-24, 401-25, 401-26, 401-27, 401-28, 401-29, 401-30, 501-31, 501-32, 501-33, 501-34, 

501-35, 501-36, 501-37, 501-38, 501-39, 501-40, 601-41, 601-42, 601-43, 601-44, 601-45, 601-

46, 601-47, 601-48, 601-49, 601-50, 701-51, 701-52, 701-53, 701-54, 701-55, 701-56, 701-57, 

701-58, 701-59, 701-60, 801-61, 801-62, 801-63, 801-64, 801-65, 801-66, 801-67, 801-68, 801-

69, 801-70, 901-71, 901-72, 901-73, 901-74, 901-75, 901-76, 901-77, 901-78, 901-79, 901-80 

bağımsız bölüm numaralı Toplam 201 adet bağımsız bölüm olarak çizilen projeye göre kat 

karşılığında ihalesi yapılacaktır. 
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2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Elmalı Belediyesi Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 4.maddesi doğrultusunda 17/09/2020 tarih 

Perşembe günü, saat 15:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve 

eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,  

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2020 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) Elmalı Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 3. maddesinde yazılı 1.895.283, 

30-TL (birmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenüç Türklirasıotuzkuruş) tutarındaki teminata 

ilişkin limit dâhili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın, Elmalı Belediyesinin Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekontunu,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi,  

h) 2020 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

ı) 2020 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter 

onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

j) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 

uygun yazılı beyanı. 

k) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi. 

l) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
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m) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

m-1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 1,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

m-2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,30 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

m-3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,25'den küçük olması,  

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

n) İş hacmini gösteren belgeler 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

n-1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

n-2) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,  

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 50'sinden, yapım işleri cirosunun ise 

teklif ettiği bedelin % 30'unden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 

eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir. 

o) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

o-1) Benzer iş olarak Üst Yapı İşleri kabul edilecektir. 

Mezuniyet belgeleri/diplomaları kabul edilmeyecektir. 

İş bitirme belgesi idarenin belirlemiş olduğu muhammen bedelin 4 (dört) katından az 

olamaz yani 252.704.440, 00TL(ikiyüz elliiki milyon yediyüz dörtbin dörtyüz kırk Türklirası)’dan 

az olamaz. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 

taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 

aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

5- Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

6- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya 

ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı 

saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla 

yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında 

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

7- Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Mali Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. 

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9- İşin süresi 730 takvim günüdür. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 6891/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(TL) 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

İletişim 
Numarası 

1 

Adana/Ceyhan/Sarımazı Mahallesinde yer 
alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; 
-          505 ada 6 parseldeki, 22.091,93 m2 
taşınmazın 1510265/2209193 hissesi, 
-          505 ada 8 parseldeki 17.709,20 m2 
taşınmazın 695359/1770920 hissesi, 
-          514 ada 3 parseldeki 44.756,44 m2 
taşınmazın 96896/4475644 hissesi, 
-          514 ada 4 parseldeki 18.911,19 m² 
taşınmaz, 
-          514 ada 10 parseldeki 32.595,49 m2 
taşınmazın 639249/3259549 hissesi, 
-          514 ada 11 parseldeki 22.681,39 m2 
taşınmazın 113598/2268139 hissesi, 
-          515 ada 1 parseldeki 112.387,74 m2 
taşınmazın 1807363/11238774 hissesi, 
-          516 ada 2 parseldeki 34.849,99 m2 
taşınmazın 1516889/3484999 hissesi, 
-          516 ada 3 parseldeki 7.313,23 m2 
taşınmazın 181309/731323 hissesi, 
bir bütün halinde. 

900.000.- 1.000.- 22.09.2020 
(0312) 

5858230 

2 
 

Adana/Karataş/Bebeli, 148 ada, 1 parseldeki 
207.789,00 m² 

120.000.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858230 

3 
Aydın/Didim/Altınkum, 854 ada, 60 parseldeki 
1.196,24 m2 

200.000.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858340 

4 
Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar, 429 ada, 7 
parseldeki 933,00 m2 

2.500.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858270 

5 
Ankara/Mamak/Nenek, 185 ada 24 
parseldeki 8.294,76 m2 

30.000.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858270 

6 
Erzincan/Merkez/Gülabibey, 1324 ada, 32 
parseldeki 442,00 m2  ve üzerindeki bina 

30.000.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858270 

7 
Tunceli/Ovacık/Pulur 41 ada, 32 parseldeki 
86.400,00 m2 ve Tunceli/Ovacık/Pulur, 41 
ada, 40 parseldeki 71.320,71 m2 

150.000.- 500.- 12.10.2020 
(0312) 

5858270 

8 
İstanbul/Şile/Çayırbaşı, 643 parseldeki 
28.999,85 m2 

500.000.- 1000.- 13.10.2020 
(0312) 

5858340 

9 
İstanbul/Şile/Çayırbaşı, 691 ada, 11 
parseldeki 6.426,96 m2 

180.000.- 500.- 13.10.2020 
(0312) 

5858340 

10 
İstanbul/Şile/Çayırbaşı, 895 ada, 1 parseldeki 
4.289,68 m2 

130.000.- 500.- 13.10.2020 
(0312) 

5858340 
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11 
Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2783 ada, 1 
parseldeki 14.589,93 m2 

650.000.- 1.000.- 13.10.2020 
(0312) 

5858110 

12 
Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2794 ada, 1 
parseldeki 6.480,04 m2 

500.000.- 1.000.- 13.10.2020 
(0312) 

5858110 

13 
Mersin/Silifke/Burunucu, 1269 parseldeki 
9.742,65 m2 

100.000.- 500.- 13.10.2020 
(0312) 

5858110 

14 
Mersin/Silifke/Burunucu, 1271 parseldeki 
21.366,49 m2 

200.000.- 500.- 13.10.2020 
(0312) 

5858110 

15 
Konya/Yunak/Merkez/Selçuk, 412 ada, 12 
parseldeki 6.963 m2 ve üzerindekiler 

40.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858487 
(0312) 

5858384 

16 
Afyonkarahisar/Dinar/İstasyon, 452 ada, 2 
parseldeki 715 m2 ve 452 ada, 3 parseldeki 
658 m2 ve üzerindekiler bir bütün halinde 

40.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858487 
(0312) 

5858384 

17 
Gümüşhane/Kelkit/Bahçelievler, 498 ada, 4 
parseldeki 4.724,45 m2 ve üzerindekiler 

200.000.- 1.000.- 14.10.2020 

(0312) 
5858487 
(0312) 

5858384 

18 
Gümüşhane/Şiran/Karaca, 242 ada, 64 
parseldeki 2.227,26 m2 ve üzerindekiler 

60.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858487 
(0312) 

5858384 

19 
Van/Tuşba/Akköprü, 16 ada, 9 parseldeki 
2.315,06 m2 

30.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858487 
(0312) 

5858384 

20 
Ankara/Polatlı/Sazılar, 153 ada, 1 parsel ile 
154 ada, 1 parseldeki toplam 13.814,71 m2 
ve üzerindeki yapılar 

6.500.- 250.- 14.10.2020 
(0312) 

5858240 

21 
Balıkesir/Manyas/Yeni Mahalle, 33 ada, 6 
parseldeki 2.477,00 m2 ve üzerindeki yapılar 

50.000.- 500.- 14.10.2020 
(0312) 

5858240 

22 
Bursa/Mustafakemalpaşa/Viraca, 49 ada, 6 
parseldeki 4.055,00 m2 ve üzerindeki yapılar 400.000.- 1.000.- 14.10.2020 

(0312) 
5858240 

23 
Kastamonu/Daday/Merkez, 283 ada, 2 
parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar 90.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858240 

24 
Manisa/Soma/Kurtuluş, 151 ada, 2 parseldeki 
2.388,00 m2 ve üzerindeki yapılar 

350.000.- 1.000.- 14.10.2020 
(0312) 

5858240 

25 
Tekirdağ/Hayrabolu/Kahya, 114 ada, 21 
parseldeki 3.404,84 m2 ve üzerindeki yapı 

55.000.- 500.- 14.10.2020 
(0312) 

5858240 

26 
Kocaeli/Kandıra/Cebeci, 103 ada, 10 
parseldeki 3.515,00 m2 175.000.- 500.- 14.10.2020 

(0312) 
5858240 

27 
Kocaeli/Başiskele/Yeniköy, 687 ada, 4 
parseldeki 7.054,06 m2 130.000.- 500.- 15.10.2020 

(0312) 
5858388 
(0312) 

5858164 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2020 – Sayı : 31237 

 

28 

Kahramanmaraş/Afşin/Gaziosmanpaşa, 1150 

ada 9 parseldeki 15.881,94 m2 ve 

üzerindekiler 

150.000.- 500.- 15.10.2020 

(0312) 

5858487 

(0312) 

5858384 

29 
Tokat/Zile/Bahçelievler, 266 ada, 16 

parseldeki 6.603,16 m2 ve üzerindekiler 
100.000.- 500.- 15.10.2020 

(0312) 

5858487 

(0312) 

5858384 

30 
Tokat/Niksar/İsmetpaşa, 18 ada, 8 parseldeki 

2.317,87 m2 ve üzerindekiler 
100.000.- 500.- 15.10.2020 

(0312) 

5858487 

(0312) 

5858384 

31 
Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır, 531 ada 1 

parseldeki 15.878,00 m² 
650.000.- 1.000.- 15.10.2020 

(0312) 

5858230 

32 
Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır, 545 ada 2 

parseldeki 23.344,00 m² 
850.000.- 1.000.- 15.10.2020 

(0312) 

5858230 

33 
Ankara/Çankaya/Lodumu(Me), 18996 ada, 2 

parseldeki 8.287 m2 
600.000.- 1.000.- 16.10.2020 

(0312) 

5858164 

(0312) 

5858388 

34 

Kayseri/Kocasinan/Tanpınar, 6926 ada, 1 

parseldeki 91.110,84 m2, 6926 ada, 8 

parseldeki 74.063,60 m2 taşınmazlar bir bütün 

halinde 

950.000.- 1.000.- 16.10.2020 

(0312) 

5858388 

(0312) 

5858164 

35 
İstanbul/Tuzla/Orhanlı, 1370 parseldeki 6.447 

m2 
360.000.- 1.000.- 16.10.2020 

(0312) 

5858388 

(0312) 

5858164 

36 

İzmir/Torbalı/Yazıbaşı, 264 ada, 7 no.lu 

29.458 m2 yüzölçümlü parsel üzerindeki C1-9 

Blok no.lu bina 

140.000.- 500.- 16.10.2020 

(0312) 

5858388 

(0312) 

5858164 

37 
Muğla/Bodrum/Gökçebel, 594 ada, 235 

parseldeki 1.856,78 m2 
100.000.- 500.- 16.10.2020 

(0312) 

5858270 

38 
Muğla/Bodrum/Bitez ,  432  ada,  1-2-3-4-5  

parsellerdeki  toplam 7.836,83 m2 
150.000.- 1000.- 16.10.2020 

(0312) 

5858270 

39 
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar, 126292 ada, 1 

parseldeki 12.987,00 m2 
500.000.- 1.000.- 16.10.2020 

(0312) 

5858110 

40 
Muğla/Bodrum/Türkbükü, 254 ada, 63 

parseldeki 8.185,34 m2 
200.000.- 500.- 16.10.2020 

(0312) 

5858110 

 
1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü 
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 
artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.  



7 Eylül 2020 – Sayı : 31237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar 
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  

5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. 
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 

aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu 
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından 
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; 
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
• T. Halk Bankası A.Ş.     TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.  TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.  
10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. Ancak yukarıdaki tablonun 1. ve 2. sırasında yer alan taşınmazların 
tapu kayıtlarının ‘Beyanlar’ hanesinde “2565 SK 28. Md. Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal 
Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçinde Kalmaktadır.” hükmü yer 
almaktadır. 

11. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 6986/1-1 
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KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ NAKKAŞ-
BAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET 

MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN  
YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 
SATIŞ BEDELİ  
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/ 
SAATİ 

Kuzey Marmara Otoyolu 
(3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi 

Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları 
Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) 

Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 
Devri Projesinin Yapım Dönemi 

Müşavirlik Hizmeti 

10.000 TL 
(Onbin Türk Lirası) 

1.000.000 TL 
(Birmilyon 
Türk Lirası) 

05/11/2020 
14:30 

 
1 - “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir 

(Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri 
Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi” ihalesi 05/11/2020 günü saat 14:30’da 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm 
İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İHALENİN KONUSU: 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”un 12. maddesine göre, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamı dışında kapalı teklif alma usulü ile yapılacak olan Kuzey Marmara 
Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi 
Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik 
Hizmeti İşidir. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 21/09/2020 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen 
İstekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama 
Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel 
Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dir. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 14:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 
esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir. 
7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12.maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında ihale edilecektir. 
8 - İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı İstekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 
İlgililere duyurulur. 6868/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 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 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Nöroloji Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 - 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Bölümü 
Anestezi Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesinden Mezun olmak, 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında Uzmanlık yapmış olmak 
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 
Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
(Büyükdere Cad. Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim 
etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  6699/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümüne 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı 
statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 07.09.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 21.09.2020 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 
Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya posta 

yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 
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Fakülte Bölüm - Anabilim Dalı
İstenilen 

Akademik 
Personel

Sayı Özellikler

Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Doçentlik unvanını Anayasa Hukuku alanından almış olmak.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde 

çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu 

esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 

tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 

Öğrenim 

Durumu 

Yaş 

Sınırı 
Özel Koşullar Yöntem 

Koruma ve 

Güvenlik 

Hizmetleri 

3 

En az 

Ortaöğretim 

(lise ve dengi) 

mezun olmak 

18-35 

1. En az bir ortaöğretim (lise ve 

dengi) mezunu olup, 5188 sayılı 

Kanun gereği Özel Güvenlik 

Görevlisi kimlik kartına 

(silahlı/silahsız) sahip olmak, 

2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik 

kartının son başvuru tarihi itibari 

ile geçerlilik süresinin en az 6 (altı) 

ay olması, 

3. Erkek adaylarda en az 170 cm, 

kadın adaylarda en az 160 cm 

boyunda, olmak. Boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki 

rakamı ile kilosu arasındaki fark 

15 kilodan az ya da fazla 

olmamak. (Sağlık kuruluşlarından 

belgelendirilmelidir.) 

4.. Koruma ve güvenlik 

hizmetlerini yürütmesine engel 

durumu olmamak (kazanan 

adaylardan tam teşekküllü Sağlık 

Kurulu (Heyet) Raporu 

istenecektir.) 

Noter 

Kurası 

+ 

Sözlü 

Mülakat

Temizlik 

Hizmetleri 
1 

En az 

Ortaöğretim 

(lise ve dengi) 

mezun olmak 

18-40 

1. Temizlik hizmetlerini 

yürütmesine engel olacak sağlık 

sorunu olmamak (kazanan 

adaylardan Sağlık Raporu 

istenecektir.) 

2. Üniversitemiz iç ve dış 

mekanlarında çalışmayı kabul 

etmek, 

Noter 

Kurası 

+ 

Sözlü 

Mülakat

TOPLAM 4 
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A- GENEL ŞARTLAR:  

1. Türk vatandaşı olmak.  

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.  

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak.  

4. Askerlik ile ilişiği olmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

b. 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 suçları, zimmet, irtikâp, 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.  

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.  

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 

7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir.  

8. Ankara İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak. 

9. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular (http://www.mgu.edu.tr) internet adresinden 

ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.  

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2020 - 

11.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir.  

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ  

1. Noter kura çekimi 18.09.2020 tarihinde saat 10.30’da Üniversitemiz Rektörlük Binası 

zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana 

sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. 

Kura çekimi izlenmesinde değişiklik olması durumunda (https://www.mgu.edu.tr/) adresimizden 

duyuru yapılacaktır. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 

kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. 

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2020 – Sayı : 31237 

 

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 24.09.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük 

Binası zemin kat Konferans salonunda  saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile 

alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar 

yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 30.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar 

(https://www.mgu.edu.tr/) internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.) 

Temizlik Hizmetleri : 24.09.2020 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 24.09.2020 

E- BELGE TESLİMİ  

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 

02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İdari Personel Şube 

Müdürlüğü’ne (ikinci kat) teslim etmesi gerekmektedir.  

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)  

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)  

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir) 

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)  

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile 

birlikte) 

b. Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu, 

8. Temizlik Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, 

DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi 

yapmayacaklardır. 

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır.  

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir.  

4. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 

suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.  

İlanen duyurulur. 

 6962/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 

sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 

yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı 

zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4  Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5  Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama 

kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 

7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 

2. ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
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3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 

80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Doçent 1 

Üniversitelerin fizyoterapi ve 

rehabilitasyon lisans programlarının 

birinden mezun olmak. Fizyoterapi ve 

rehabilitasyon alanında doçent unvanı 

almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Beslenme ve diyetetik alanında doktora 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktora derecesini havacılık ve uzay 

mühendisliği ve/veya makine 

mühendisliği alanında yapmış olmak. 

Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin 

veya Makine Mühendisliğinin özellikle 

yapısal sistemler, malzeme bilimleri ve 

hesaplamalı yapısal bilimleri 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını 3D modelleme üzerine 

yapmış olmak ve animasyon, 3D 

programlar, hareketli grafikler, organik 

modelleme üzerine çalışıyor ve bu 

alanlarda ders verebiliyor olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Görevlisi 

1 

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. 

Mimarlık alanında yüksek lisans ve 

doktora derecesine sahip olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Görevlisi 

1 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç 

Mimarlık alanında yapmış olmak. İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç 

Mimarlık doktora derecesine sahip 

olmak. Sosyo-mekansal entegrasyon 

süreci üzerine uzmanlığının olması. 

 6885/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 
Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 
şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 
hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri 
gerekmektedir. 

B - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 
diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 
örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 
içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya 
da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi 
ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gündür. 

Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET

KAD. 
DER.

AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bil. 
Böl. Anestezi ve 

Reanimasyon ABD 
Profesör 1 1 - 

Dahili Tıp Bil. Böl. 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Primer immün yetmezlik 
nedeniyle IVIG tedavisi verilen 
hastalarla ilgili bilimsel çalışma 
yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bil. Böl. 
Göğüs Hastalıkları 

ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Akut akciğer hasarı hayvan 
modelinde deneysel çalışma 
yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bil. Böl. 
Enfeksiyon 

Hastalıkları ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Antibiyotik direnci tespitinde 
lateral akımlı test (immün 
yöntemi) kullanımı ile ilgili 
çalışma yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp Bil. 
Böl. Kadın 

Hastalıkları ve 
Doğum ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 
yandal uzmanı olmak. 

Dahili Tıp Bil. Böl. 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Ötimik bipolar bozukluk 
hastalarında metabolik sendrom 
ile ilgili çalışma yapmış olmak. 

NECATİBEY 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen 
Bil. Eğitimi Böl. 

İlköğretim 
Matematik Eğitimi 

ABD 

Profesör 1 1 
Doçentliğini Matematik Eğitimi 
alanında almış olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Böl. Eğitim 

Programları ve 
Öğretim ABD 

Profesör 1 1 - 

Temel Eğitim 
Bölümü Sınıf 
Eğitimi ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Doktorasını Türkçe Eğitimi 
alanında almış olmak. 
Bibliyoterapi ve sınıf eğitimi 
alanında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Çevre 
Mühendisliği 

Bölümü Çevre 
Bilimleri ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Korunan alanlarda su, toprak ve 
hava kalitesine ziyaretçi 
etkilerinin araştırılması ve 
atmosferik yaş çökelme 
konularında çalışmaları olmak. 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Mimarlık Bölümü 
Yapı Bilgisi ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Mimarlık bölümü lisans mezunu 
olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü 
Ebelik ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 
Ebelik alanında doktora yapmış 
olmak. Doğum ağrısı üzerine 
çalışmaları olmak. 

Ebelik Bölümü 
Ebelik ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 
Tıp Anatomi alanında doktora 
yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

Resim Bölümü 
Resim ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Sanatta yeterliliği Güzel Sanatlar 
Resim alanında yapmış olmak. 
Şehir üzerine akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

Klinik Öncesi Bil. 
Böl. Veterinerlik 
Farmakoloji ve 

Toksikolojisi ABD 

Profesör 1 1 - 

Klinik Öncesi Bil. 
Böl. Veterinerlik 

Parazitolojisi ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Veterinerlik Parazitoloji alanında 
doktora yapmış olmak. 
Ektoparazitler ve kontrolü 
konusunda çalışmaları olmak. 

BURHANİYE 
UYGULAMALI 

BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Bölümü 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
ABD 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 2 - 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1. ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 
2. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini 

birlikte veren programlardan mezun olmak. 
3. Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 puan veya muadili bir puan almış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  
1 - Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 
2 - YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 
3 - Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans - Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 
belgesi) 

4 - ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5 - YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 
6 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
7 - 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
8 - SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 
9 - Adli Sicil Kaydı Belgesi 
İLANIMIZIN; 
Başvuru Tarihi : 07.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 21.09.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.09.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 25.09.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.09.2020 
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 
21.09.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 
gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 
Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler 

Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. maddeleri 

ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 

21.09.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte 

Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 

https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi. 

pdf?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21.09.2020 

Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. 

Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

 

Fakülte Bölüm/Program 
Öğretim 

Üyesi 
Alanı 

Ek 

Açıklama

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
1 

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Meslek Yüksekokulu  
Otopsi 

Yardımcılığı  
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Adli Tıp 

alanında uzmanlığını almış olmak 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Grafik 

(İngilizce) 
1 

Lisans eğitimini Grafik veya Grafik 

Tasarım/Tasarımı Bölümünde 

tamamlamış olmak, Yüksek Lisans ve 

Sanatta Yeterlik/Doktora derecelerini 

Grafik veya Grafik Tasarım/Tasarımı 

veya Görsel İletişim Tasarımı veya 

Sanat ve Tasarım veya Plastik Sanatlar 

Anabilim/Anasanat Dalında tamamlamış 

olmak ve İngilizce ders verme 

yetkinliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tekstil ve Moda 

Tasarımı 
1 

"Tekstil Tasarımı", "Tekstil ve Moda 

Tasarımı", "Moda Tasarımı" veya 

"Tekstil" alanlarından birinden sanatta 

yeterlilik/doktora derecesi almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,  

A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde 

aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş 

kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.  

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.)  

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu ( Öğretim 

Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü, 

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge) 

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri  

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.  

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak  

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir.  

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 

(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 

OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR  

Duyurulur. 
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B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK 

formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve cd’yi ilgili 

yönerge gereği hazırlayarak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam 

zamanlıdır. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR 

 

SINAV TAKVİMİ   ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ  07.09.2020 

SON BAŞVURU TARİHİ  21.09.2020 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  22.09.2020 

SINAV GİRİŞ TARİHİ  24.09.2020 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  25.09.2020 

 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr 

 

PROGRAM 
KADRO 

SAYISI 
UNVAN İLAN ŞARTI 

DİYALİZ 3 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, 

Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde 

bulunan anabilim dallarından birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak ve 

belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası 

Diyaliz alanında en az bir (1) yıl 

tecrübeye sahip olmak. 

TIBBİ 

GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİ 

3 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji 

alanında uzmanlığını almış olmak 

RADYO VE 

TELEVİZYON 

PROGRAMCILIĞI 

1 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Radyo Televizyon ve Sinema alanında 

doktora yapmış olmak, Sinema ve 

Kurgu üzerine akademik çalışmalar 

yapmış olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


