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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorun-

ların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini artırmak; okul
öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) Kamu kurumları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Üniversitenin Okul Öncesi
Öğretmenliği Lisans ve Çocuk Gelişimi Önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerine
ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Uygulama anaokulunda eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gerek-
lerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını
en üst seviyeye çıkarmak; problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek
ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ç) Uygulama anaokulunda eğitim görecek çocukların, fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve
duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile etik ilkeleri dikkate alarak gerekli izinler alın-
dıktan sonra çocuklar ile bilimsel çalışmalar (ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanması,
eğitim programlarının uygulanması, proje çalışmalarının yürütülmesi) yapmak.

d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla aile, öğretmen ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik
kısa veya uzun süreli eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda, kamu kurumları ve
özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konu-
sunda kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eği-
tim desteğini sunmak.

g) Üniversitenin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ana bilim dalında öğrenim gör-
mekte olan öğretmen adaylarının mesleki deneyim kazanabilmeleri için uygulama anaokulu
ile işbirliği halinde uygulama yapmalarını ve uygulamaları yerinde görmelerini sağlamak, aynı
zamanda Okul Öncesi Eğitimi ana bilim dalında mevcut derslerin uygulama kısımlarını uygu-
lama anaokulunda yapabilme fırsatı sağlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar
düzenlemek, yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kursları, eğitim kurumları, özel-kamu
kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak ve hiz-
met değişimi sağlamak.

h) Üniversite ile kamu kurumları ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme
çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, il-
gili kuruluşlara önerilerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör

tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdüre,
görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet kesintisiz altı
aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevinden ayrılması
halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme
yapılır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür, görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları
arasından bir kişiyi, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre tek-
lifte bulunur. Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin idari ve teknik işlerini yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu, bütçesini ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek. 
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu
üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Rektörün onayı ile gerekli düzenle-

meleri yapmak ve uygulamak.
b) Merkezin çalışma programını, yıllık faaliyet raporunu ve bütçesini görüşerek onay-

lamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.

22 Şubat 2021 – Sayı : 31403                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Uygulama anaokulunda ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulama-

larda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli Üniversitenin ve/veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla top-
lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya ça-
ğırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak

önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.
c) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
d) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Mü-

dürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama alanı ve personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin uygulama alanı Rektörlükçe tahsis edilecek ünitelerdir.
(2) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafın-
dan karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 10/8/2006 tarihli ve 26255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma geliştirmeyi, 
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BU-TTO): Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin

hizmet modülleri olan;
a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim,
b) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme,
c) Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,
ç) Fikri ve sınai mülkiyet hakları politikası ve yönetimi,
d) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve giri-

şimcilik,
konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak

koordinasyonunu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik

etmek.
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b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak.
c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.
ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak.
d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama

ve akademik girişimciliği teşvik etmek.
e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar

yürütmek.

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, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeni-
den görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Üniver-
sitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yar-
dımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye dâhil ol-
mak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-
rilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır. Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu, Müdür tarafından olağanüstü top-
lantıya çağırılabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl
için seçilen en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Merkezin giderleri 
MADDE 15 – (1) Merkezin giderleri, Üniversite bütçesinden karşılanır. 
(2) Harcamalar, Üniversite yetki devri çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim

enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ensti-

tüsünde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan
lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten, Hakkari Üniversitesi Senatosu tarafından onay-
lanan takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürü-

tülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalı bünyesinde faali-

yette bulunan bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
e) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan

anabilim/anasanat dalının başkanını,
f) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

g) Danışman/Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde
rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya
incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

h) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Giriş Sınavını,
ı) Enstitü: Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünü,
i) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim enstitüsü müdürünü,
k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği
gereği Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kuru-
munda görevli öğretim üyesini veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az
doktora derecesine sahip kişiyi,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-
rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik
ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik
ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-
sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
r) Rektörlük: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünü,
s) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları,

bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı
bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak ha-

zırlanan bilimsel çalışmayı,
u) Tez yazım kuralları: Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen, tezin ciltlenme şekli ve

boyutları, kapak düzenlemesi, bölümleri, başlık ve alt başlıkların verilme şekli, yazı satır ara-
lıkları, fontu, font büyüklüğü, grafik ve resimlerin yerleştirilme ve gösterilme şekli, kaynakların
atıf yapılma kuralları gibi şekil yönünden bir tezin yazım kurallarını,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından

bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi
için uygulanacak olan dersi,

y) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
bb) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uy-

ruklu öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenerek lisansüstü eğitim
enstitüsü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağ-
lanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları,
son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır.
Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik
veren adayların başvuruları işleme konulmaz.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fa-

külte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı
anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan
veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-
kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-
rularında ALES puanı aranmaz.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı istenmeyebilir.
e) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış

olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.
(2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması

gereken belgeler şunlardır:
a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi.
ç) Başvuru formu.
(3) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yük-

sek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ya da Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ya-
bancı dil koşulu aranabilir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarla
değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek
jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

(4) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı
dilde, Enstitü Kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az
70 puan almış olmak gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesi ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %30’u ve mülakat/ya-
zılı değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Tezli yüksek li-
sans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirilmelerden alınan
toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesi lisans diploma notunun %50’si, mülakat değerlendirilmesinin %50’si toplanarak
Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bulundu-
rularak %50 fazlası yedek öğrenci alımı için sıralamaya alınır.

(7) Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenci kabulünde mülakat, anabilim/anasanat dallarınca
önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asil ve
iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat
değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün
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dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata
girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Mülakatın değerlendirmeye alınabilmesi için ada-
yın en az 60 puan alması gerekir. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Not-
ların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(8) Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü
müdürlüğüne iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kaza-
nan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı
olarak Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz
önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

(9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için;
a) Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya anabilim dalı başkanlıklarınca

uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları,

b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya anasanat dalı başkan-
lıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları,

ç) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55
puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan enstitünün kararında belirtilmek kaydıyla,
en az 80 puan almış olmaları,

d) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili
disiplinler arası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı almış ol-
maları,

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst
puan enstitünün kararında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına başvu-
ranların, lisans mezuniyet not ortalamasının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan,
tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

f) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS veya YÖKDİL’den en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bi-
rinden bu puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına
başvuracak adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70 puan veya Hakkari Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından
bu puana eşdeğer puan almış olmaları,

g) Adayın, sınava girdiği tarihten itibaren YÖKDİL ve YDS puanlarının geçerlilik süresi
beş yıl ve lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması,

gerekir.
(10) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek

sınavı ile öğrenci kabul eden programların enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarının öğrenci
kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
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(11) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğiti-
mine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.
Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunlarından ALES belgesi istenmez. Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini başka bir yükseköğretim
kurumunda tamamlamış olup Üniversitede doktora eğitimine başvuracak adaylardan ALES
belgesi geçerlilik süresi bitmiş olanlardan yeni tarihli ALES belgesi istenir.

(12) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek
belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi.
ç) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
d) Başvuru formu.
(13) Tıp bilimleri ve disiplinler arası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına baş-

vuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalama-
sına ve TUS’tan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en
az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine
ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

(14) Temel tıp klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora
programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.
ç) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
d) Başvuru formu.
(15) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi

sınav jürisi tarafından yapılır. Sınav; anabilim/anasanat dallarınca önerilen en az beş öğretim
üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ta-
rafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(16) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci kabulünde, ALES veya
TUS/DUS temel/klinik bilimler puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans diploma notunun
%30’u ile mülakat değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.
Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not
üzerinden en az 70, ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvuran adaylar için en az 60 olması
gerekir.

(17) Mülakat, anabilim dalınca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yö-
netim Kurulunun seçtiği en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve
yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi, programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon,
yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya birkaçının bileşimi
şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Mülakatın değer-
lendirilmeye alınabilmesi için adayın en az 60 puan alması gerekir. Sonuç, yüksek puandan
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düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar,
mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne ile-
tilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca kararından sonra ilan edilir.

(18) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında 6 ncı maddedeki esaslara

göre kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek
lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından
almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gi-
dermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, öğrencilerin baş-
vurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa
alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değer-
lendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması
gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel
hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri
uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre azami bir takvim yılıdır. Bu süre ya-
rıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek
lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre içinde alınan
derslerden başarısız olunması durumunda, bu dersleri başarıncaya kadar geçen süre azami eği-
tim-öğretim süresinden sayılır ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisansüstü
derslerini başarmış olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü
derslere devam edebilir, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi
iki yarıyılı geçemez.

(3) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan
kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri
daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir.

(4) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin özel öğrenci olarak
aldıkları ve başarılı oldukları dersler, lisansüstü programda, uzmanlık alan dersleri ve seminer
hariç almaları gereken asgari 7 ders/21 kredinin en fazla %50’si kadarı 3 ders ve/veya 10 kre-
diye sayılır. Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil
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kalan kısmını bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim/ana-
sanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile
dönem eksiltmesi talebinde bulunabilir. Dönem eksiltmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
kesinleşir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
için ayrı ayrı olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına,
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar.

(5) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurum-
larının senatoları tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya Üni-
versite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az
bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay
geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler
hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır.

(4) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği
programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının
100 tam not üzerinden, yüksek lisans için en az 65, doktora için en az 70 veya eşdeğeri puan
olması gerekir.

(5) Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(6) Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı
dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı
dönem sonunda girebilir.

(7) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat
dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulu varsa sağlaması gereklidir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10 – (1) Başarılı kabul edilen adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen süre içinde diplomanın aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ve istenen diğer
belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kaydını yap-
tırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanarak işlem yapılır.

(3) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anla-
şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu
öğrencilere verilen belgelerin diploma dâhil, tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem baş-
latılır.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için ala-
cağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri, ders kayıt formuna işleyerek kaydını yenilemek
zorundadır.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2021 – Sayı : 31403



(2) Alınacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir.

(3) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydın yenilenmediği yarıyıllar azami süre hesabında
dikkate alınır.

(4) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için
belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(5) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü
içinde mazeretini belgeleyerek enstitüye başvurur. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülen öğrenci, enstitü tarafından belirlenecek tarihlerde kaydını yeniler. Bu sürede de
kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu durumda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı takvimi Senato tarafından düzenle-
nir.

Derslere devam, sınav ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar;
ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl
ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, labora-
tuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri
kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seç-
meli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(3) Lisansüstü dersler, uygulamalar ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde
AKTS gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, 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 so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uy-
gulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tari-
hinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girişi yapılır ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile
yarıyıl sonu veya bütünleme/yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır.
Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu, bütünleme/yaz okulu
sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 65 puan, doktora için en az 70 puan olması ge-
rekir.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not ya-
rıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.
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(7) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belir-
tilmiştir.

a) Lisansüstü programlarındaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren
tablo aşağıdaki şekildedir:
Açıklama Harf Başarı Notu Katsayı Puan Yüksek Lisans Doktora

AA 4,00 90-100 Başarılı Başarılı
BA 3,50 85-89 Başarılı Başarılı
BB 3,00 80-84 Başarılı Başarılı
CB 2,50 75-79 Başarılı Başarılı
CC 2,00 70-74 Başarılı Başarılı
DC 1,50 65-69 Başarılı Başarısız
DD 1,00 60-64 Başarısız Başarısız
FD 0,50 50-59 Başarısız Başarısız
FF 0,00 0-49 Başarısız Başarısız

Devamsız DZ 0,00 -
Başarılı B - -
Başarısız BS - -
Devam Ediyor DE - -
Sınava Girmedi GR - -
Mazeret Nedeniyle Sınava Girmedi MZ - -
Eksik E - -

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere her yarıyıl için devam ediyor (DE)
notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora
eğitiminde tez izleme komitesi (TİK) raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen TİK
raporları için başarısız (BS) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.
ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri her dönem sonunda başarılı (B) veya başarısız

(BS) notu ile değerlendirilir.
d) GR notu; bu Yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez ve

benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl
ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken 0 (sıfır) başarı notu olarak işleme alı-
nır.

e) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında 0 (sıfır) başarı notu işlemi görür.

f) MZ notu; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti
nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden
dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra on beş gün içe-
risinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamla-
yamayan öğrencinin notu 0 (sıfır) başarı notuna dönüşür.

(8) Başarılı (B) ve başarısız (BS) notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
(9) Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı uyruklu öğrenciler için

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez/sanat çalış-
ması İngilizce olarak yazılabilir.
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Notlarda maddi hata
MADDE 14 – (1) İlan edilen sınav notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış

olması hâlinde düzeltme işlemi, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde
öğrencinin veya ilgili öğretim elemanının yazılı talebi ile bağlı olduğu anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılır.

(2) Yarıyıl ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi
hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

İtiraz
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, sınavlardan aldıkları notlara ilişkin itirazları, ilgili sınav

ilan edildikten sonra beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri
incelenir. Not değişiklikleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağ-
lanır. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

(2) Öğrencilerin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin diğer itirazlarında da
aynı usul geçerlidir.

Not ortalaması
MADDE 16 – (1) Not ortalaması AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS’nin başarı notu ile çarpımları top-
lamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden iti-
baren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not ortala-
masına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Ders saydırma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan ba-

şarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin kre-
diye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat
dalı kurul/akademik kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı ya-
rıyılın ilk dört haftası içinde yapılır. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları
için dersin kredisi başına düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma
işlemi yapılır.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sa-
yılan krediler doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası iş birliği kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli
bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı ol-
dukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sa-
yılması, bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile değerlendirilir.

(4) Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt
dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere
kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin
sağlık sorunları ve benzeri konularda, ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası iş birlikleriyle Üniversiteye gelen öğ-
rencilerin işlemleri de, anlaşma hükümleri ve uluslararası iş birliği ilkeleriyle yürütülür.
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İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 18 – (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayama-

yan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-
kümlerine göre enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve
ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kara-
rıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren
öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye dilekçe ile

başvuran öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazere-
tinden dolayı doktora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz
ve uzaktan öğretim yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt don-
durma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sa-
yılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin askere alınması.
b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir ku-

ruluşta görevlendirilmesi.
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş

veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü.
ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya mal-

zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.
d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii

afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
e) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.
(3) Hak dondurma süresinin bitiminde öğrenci enstitüye başvuruda bulunarak öğrencilik

haklarını başlatır. Başvuruda bulunmayan öğrencinin öğrencilikten kaynaklanan tüm sorum-
lulukları hak saklama süresinin bitiminden itibaren başlamış sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu veya seçmeli dersi öncelikle tek-

rarlamak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışman-
larının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Dersten başarısızlık durumu devamsızlıktan kaynaklanmış
ise tekrar edilen derse devam zorunludur. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve ulusal kredisi, il-
gili yarıyılın toplam kredisi içinde değerlendirilmez.

(2) Öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tek-
rarlayabilir. Tekrarlanacak seçmeli dersin açılmamış olması durumunda anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilgili dersin yerine başka bir ders
alınabilir. Ancak bu durumda, ders alma talebi ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığı ile Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Yaz okulu açılması
MADDE 21 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği Enstitü
Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, 6 ncı maddedeki
şartları sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-
retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

Ders yükü
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur.
Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi; 60 AKTS
kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden
olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi
için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
(5) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırılamaz ve devam

edilemez.
Süre
MADDE 25 – (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. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sü-
renin içindedir.

(2) 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.

(3) Yüksek lisans programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine ve Senato tarafından belirlenir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması

ve buna yönelik uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve kayıt işlemleri, anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanan danışmanı tarafından yürü-
tülür.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından talepte bulunmuş ise
öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde atanır. Danışman,
anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(3) Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) 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. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararına göre atanır.

(5) Tez danışmanı, yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından
öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Danışman değişikliği, mevcut ve önerilen danışmanın
ve öğrencinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.

(6) Öğrenci derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda da-
nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı
alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim üst kurullarına geçiş yapan
veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Enstitü Yönetim Ku-
rulunca uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ölüm, emek-
lilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli
hastalık ve benzeri durumlarda veya Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği mazeretler
sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alı-
narak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde Enstitü Yönetim Ku-
rulunca danışman değiştirilebilir.

(8) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin
tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan
öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için
güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersle-
rinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğ-
rencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin
hükümler uygulanır.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez sa-
vunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması yüksek lisans programının azami
süresi içerisinde yapılmalıdır.

(2) Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/ana-
sanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe
özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında
İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gön-
derilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/anasanat dalından
olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/anasanat da-
lından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri
yer alamaz.

(5) Tez jürisi, söz konusu tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde enstitünün yazılı daveti ile önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen gün, yer ve saatte toplanır ve öğrenciyi tez savunma
sınavına alır.

(6) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve/veya tez danışmanı olmadan yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum
bir tutanakla tespit edilerek ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni
bir savunma sınavı tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması sü-
resi 45 dakikadan az olamaz. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Geçerli bir mazeret
olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başa-
rısız olan öğrencinin talepte bulunması hâlinde, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yük-
sek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken en az 120

AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü
tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ens-
titüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek
lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen ve
anabilim/anasanat dalı programının onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Mü-
dürünün imzasını taşıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi anasanat dalı
programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı
sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Enstitü Kurulu öğrenciye mezuniyet için tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans
veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/ulus-
lararası hakemli bir dergide makale yayımlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı koya-
bilir.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek li-
sans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) 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.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Ders yükü
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 31 – (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.
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Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında
ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman
önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulun-
maması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman
değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde YÖK tarafından belirlenen ve anabilim/ana-

sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve Rektör ve Enstitü Müdürünün imzası bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari ko-

şulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayı-
labilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı
MADDE 34 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Ders döneminde yapılan seminer dersi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasının ulusal kredisi
yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora öğrencilerinin aldıkları ortak seç-
meli derslerinin kredileri, doktora kredisine ve not ortalamasına dâhil edilmez.

(2) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

22 Şubat 2021 – Sayı : 31403                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir.
Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve
ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir.
Tez süresi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi
dört yarıyıldan az olamaz.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara talepte bulunmaları hâlinde anabilim/anasanat dalının ilgili bir tezsiz yüksek lisans
programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Doktora tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip

Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de
görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim dalı başkan-
lığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Se-
natonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, li-
sansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate
alınır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak tez ikinci danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir. Tez ikinci danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri hâlinde süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı
vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, ge-
rektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve
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her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek
danışmanın yükümlülüğündedir. Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun
gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren
tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten
itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek
olarak kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalı programı açılmamış ise öğrencinin bu-
lunduğu anabilim/anasanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan
dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulu tarafından
kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-
den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının tek-
lifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını
yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygula-
nır.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rer.

(2) 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içeri-
sinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız
olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı Doktora Yeterlik Komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı,
en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversitenin yönet-
meliklerine göre işlem yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği hâlde
yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sa-
yılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde
lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış
bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
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(7) Doktora Yeterlik Komitesi jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek ders-
leri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/ana-

sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir
Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrenci-
nin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle
disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına
dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi
olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi
hâlinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Sözlü sınav din-
leyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez önerisi sa-
vunması, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elek-
tronik ortamda da yapılabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini
de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç iş günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci
fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az
dört ay süre olması gerekir. TİK toplantısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması du-
rumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı ku-
rul/akademik kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek
şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dal-
larında öğrencinin ve danışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile tez ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal
Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci de-
rece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak
üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yü-
rütür. Tez savunması süresi en az 60 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada
da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yük-
sek lisans programı var ise talepleri hâlinde 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez sa-

vunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan,
doktora programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS
kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin cilt-
lenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunması
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kuralla-
rına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) 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.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) Enstitü Kurulu öğrenciye mezuniyet için tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans
veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/ulus-
lararası hakemli bir dergide makale yayımlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı koya-
bilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 43 – (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.

(2) YÖK tarafından açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru ka-
bul edilir.

Ders yükü
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler

için yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve uygu-
lamaları, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersleri ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam 240 AKTS kredisinden, lisans
derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de kırk iki kredilik on dört dersten az olmamak koşulu
ile yeterlik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Ders döneminde yapılan seminer dersi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasının
ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört lisansüstü dersini, ilgili anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden seçebilir.

Süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
YÖK’ün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir.
Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve
ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir.
Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez
ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmaların süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara, anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise
talep edilmesi hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Doktora tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip

Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de
görüşü alınarak, ilgili anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anasanat dalı başkan-
lığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Se-
natonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğ-
retim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü
öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır.

(2) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak tez ikinci danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez ikinci danışmanı, danışmanın isteği, anasanat
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye
ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri hâlinde süreç tamamlanın-
caya kadar devam eder.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı
vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, ge-
rektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve
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her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek
danışmanın yükümlülüğündedir. Bir öğrencinin danışmanı, anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren
tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten
itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek
olarak kadrosunun bulunduğu anasanat dalı programı açılmamış ise öğrencinin bulunduğu ana-
sanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yü-
kümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-
den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının tek-
lifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını
yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) 44 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içe-
risinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci
başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı Sanatta Yeterlik Komitesinin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Sanatta Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sanatta yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversitenin yönet-
meliklerine göre işlem yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen yedi gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği hâlde
yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sa-
yılır.

(6) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi
hâlinde lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2021 – Sayı : 31403



(7) Sanatta Yeterlik Komitesi jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başar-
mak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı

akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme
Komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrencinin danış-
manlığı anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili anasanat
dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası
nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer
varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi
hâlinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Sözlü sınav din-
leyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez önerisi sa-
vunması, anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik or-
tamda da yapılabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini
de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç iş günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fık-
rada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az
dört ay süre olması gerekir. TİK toplantısı, anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması du-
rumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Anasanat programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini ve varsa sergi, proje,
konser, gösteri gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, Senatonun
kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurul kararı
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen ya-
bancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında öğrencinin ve da-
nışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez
ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

(2) Sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje, konser, gösteri sunumunu tez savunma-
sından önce, düzeltme verilen tezlerde ve/veya sergi, proje, konser, gösteri sunumlarında ise
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösterisini tamamlayarak da-
nışmanına sunar. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak da-
nışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst
sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci de-
rece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak
üzere iki yedek üye de belirlenir

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Jüri üyeleri sanatta yeterlik tezi ve varsa
sergi, proje, konser, gösteri için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tez savunma sınavı, tez
çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde sa-
vunmayı yürütür. Tez savunması süresi en az 60 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde savunur.
Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile
anasanat programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, anasanat dalında
ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri hâlinde 45 inci maddenin dördüncü fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2021 – Sayı : 31403



Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan,

tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu
sağlayan, sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli
en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sa-
natta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet
CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danış-
man, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüs-
halarını anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) 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. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ili-
şiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK ta-
rafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) 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.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik
programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 52 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) Üniversite Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü prog-
ramları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) 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.
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(6) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Tez çalışması benzerlik raporu alınma esasları
MADDE 53 – (1) Tez çalışması benzerlik raporu, Üniversitenin Kütüphane ve Dokü-

mantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN benzerlik tespit prog-
ramı ve iThenticate veri tabanı üzerinden alınır.

(2) Tez çalışması benzerlik raporu tezin tamamının tek bir dosya olarak programa yük-
lenmesi ile alınır.

(3) Benzerlik oranı üst sınırı %20’dir.
(4) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:
a) Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç.
b) Kaynaklar hariç.
c) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
(5) Benzerlik raporunun ilk sayfasının kopyası tez savunma jüri üyelerine tez ile birlikte

savunma öncesi sunulur.
(6) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi duru-

munda benzerlik raporu yeniden oluşturulur.
Disiplin
MADDE 54 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 4/12/2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hak-

kari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü

eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı lisansüstü öğrenciler; azami öğre-
nim süreleri, azami ders süreleri, tez süreleri, yeterlik sınav zamanı ve sayısı bakımından bu
Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak
kabul edilen öğrencilere 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TIBBİ SÜLÜK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Sülük 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; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslara 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) Araştırma Birimi: Merkezde faaliyet gösteren laboratuvarı,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
f) Senato: Üniversite Senatosunu,
g) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
h) IUCN: Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğini,
ı) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası

Ticaretine İlişkin Sözleşmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye sulak alanlarında dağılım gösteren tıbbi sülük popülasyonlarının sürdürüle-

bilir yönetimine katkı sağlamak amacıyla politikalar ve yöntemler geliştirmek ve bilimsel araş-
tırmalar yaparak ilgili karar alıcı ve uygulayıcı birimleri bilgilendirmek, koruyucu ve iyileştirici
önlemlerin alınmasını sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, IUCN ve CITES öncelikli olmak üzere, tıbbi
sülükleri kapsamı içerisine alan kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmalar yaparak uluslar-
arası platformlarda da Türkiye’nin tıbbi sülük alanında söz sahibi olmasını sağlamak.

c) Su ürünleri, biyoloji, kimya, ziraat, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hukuk
ve ticaret başta olmak üzere tıbbi sülük paydaşı branşlarla disiplinler arası araştırmalar yürütmek.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tıbbi sülük yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
ve verimli düzeyde yapılması amacıyla ilgili türlerin üretim protokollerini oluşturmak, geliş-
tirmek ve bu süreçlerin akreditasyonuna ilişkin uygulamaları koordine etmek.

d) Tıbbi sülüklerden enzim ve kozmetik ürün gibi katma değerli ürünlerin elde edilme-
sine yönelik AR-GE çalışmaları yürütmek ve bu alanda özel sektör girişimlerini teşvik etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruh-
satlandırılmış klinikler ile sertifikalı tabip ve diş hekimleri ile iş birliği yaparak, konu uzman-
larınca tıbbi sülüklerin kullanıldığı alanlarda klinik araştırmalara alt yapı desteği sunmak.

f) Tıbbi sülüklere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası katılımlı çalış-
tay, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

g) Tıbbi sülük yetiştiriciliği ve toplayıcılığına yönelik SEM ile iş birliği içerisinde ulusal
ve uluslararası düzeyde uygulamalı eğitimler düzenlemek.

ğ) Yüksek üreme performansına sahip tıbbi sülük hatları geliştirerek belirli oranda sek-
törün anaç, sülük ve kokon ihtiyacını karşılamak.

h) Sektörün steril tıbbi sülük ihtiyacının belirli oranda karşılanması için üretim prog-
ramları yürütmek.

ı) Tıbbi sülük popülasyonlarının yönetimi, sülük yetiştiriciliği ve sülükten katma değeri
yüksek ürün elde edilmesi alanlarında akademik personel yetiştirmek amacıyla lisansüstü eği-
tim programlarına katkı sunmak, alt yapı ve uygulama desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür gö-
revlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine
vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda,
Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki araştırma birimleri arasında koordinasyon ve denetimi sağla-

mak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.
f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni araştırma birimleri oluşturmak.
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g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına taraflarla görüşmeler yap-
mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve
protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdür,

iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy
çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tara-
fından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalış-

ma konularını Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak planlamak, yönetim ve çalış-
maları ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak.
ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma birimlerini belirlemek.
d) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite

Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya is-

tekleri halinde; Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen en fazla on iki kişiden oluşur.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BLOKZİNCİR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uy-
gulama 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, İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (İAU-Blokzincir): İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları
ve öğrencilerinin blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet ana-
lizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faali-
yetlerini icra etmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli
eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Blokzincir teknolojisi ile ilgili araştırma etkinliklerinde bulunmak.
b) Blokzincir teknolojisi ile ilgili tanıtıcı etkinlikler yapmak.
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c) Blokzincir teknolojisi kapsamında projeler hazırlamak ve yönetmek.

ç) Blokzincir teknolojisi ile ilgili birikim ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak.

d) Blokzincir teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirlikleri ve projeler yap-

mak.

e) Üniversite kaynaklarını amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak.

f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak.

g) Blokzincir teknolojisi ile ilgili tezli/tezsiz yüksek lisans programları açmak.

ğ) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırıl-

masını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

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; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim

elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendiril-

mesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebile-

ceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Mü-

dür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün, diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri ne-

denlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi

yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağ-

lamak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri ger-

çekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağır-

mak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

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

sağlamak.

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışma-

sına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğ-
retim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş öğ-
retim elemanı ve idari personelden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mü-
tevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar

almak.
b) Müdürün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri de-

ğerlendirmek ve görüşünü bildirmek.
c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait

çalışma programlarının esaslarını belirlemek.
ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje

önerilerini değerlendirmek ve Müdürün yapacağı işleri belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim
elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi
ve Başkanın onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

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

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak.
b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez yönetim organlarınca istenen hususlarda görüş

ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi) ilgili durum

süresince, olağanüstü durum ile ilgili mazereti kabul edilenler için Fakülte Kurulu kararıyla

staj sınavlarına mazeret sınavı hakkı tanınabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlar

EK MADDE 2 – (1) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar

gibi) ilgili durum süresince, 13 üncü, 20 nci ve 24 üncü maddelerde yer alan hususlarla ilgili

uygulama esasları Fakülte Kurulu kararıyla belirlenebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/9/2012 28417

2- 28/8/2013 28749

3- 13/7/2014 29059

4- 24/7/2016 29780

5- 28/1/2017 29962

6- 10/10/2017 30206
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Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

programının müfredatında gerekli olan krediyi tamamlaması ve genel not ortalamasının en az

2.00/4.00 olması zorunludur. Bu şartları karşılayamayanlardan;

a) Mezuniyet koşulları için; proje, atölye uygulamaları, stüdyo, laboratuvar, seminer

ve staj dersleri hariç olmak üzere, yalnızca iki dersten F veya U notu almış oldukları için mezun

olamayan öğrencilere, iki ders sınav hakkı verilir.

b) Genel not ortalaması koşulu dışında, mezuniyet koşullarını sağlayan, F veya U notu

bulunmamakla birlikte, genel not ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrencilere, iki ders sınav

hakkı verilir.

c) İki ders sınavları, akademik dönemlerin sonlarında, akademik takvimde belirtilen sı-

nav tarihlerinde yapılır.

(2) İki ders sınavlarında başarısız olanlar ile başarılı olsa bile genel not ortalamalarını

2.00 ve üzerine çıkaramayan öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükme tabi olurlar.

(3) Genel not ortalaması hesabında bu maddede belirtilen sınavlardan alınan notlar de-

ğerlendirmeye katılır.

(4) Bu sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

(5) İkinci ve sonraki iki ders sınav hakları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen

ücret uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2016 29801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/11/2017 30234
2- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
3- 17/7/2019 30834
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1459 
 

—— • —— 
 

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1460 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 GR TTYY ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 500.000 adet 500 gr TTYY Altınbaş Çay Poşeti %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını en geç 09.03.2021 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1425/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 1248/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 27.000.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 60.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Cad. No: 37 
53350 Güneysu/Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00'e kadar 
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Cad. No: 37   53350 
Güneysu/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklifi açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1367/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 6.000.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi (%20 

artar-azalır opsiyonlu olarak) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

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

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Hacımehmetli Küme Evleri No: 1 Ortaköy 
Mahallesi Hemşin/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlanacakları 
teklif mektuplarını en geç 10/03/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’e kadar Hemşin Organik Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Hemşin / RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 ’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul edilmez. 
5 - Alternatif teklifler kabul edilemez 
6 - Kısmi teklif kabul edimez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

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

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

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

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapmamakta serbesttir. 

 1250/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi    

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16/İyidere/RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/03/2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Hazer 
Mah. Sahil Cad. No: 16 İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır. 

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

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- İhale yükleme ve Nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmı teklife açıktır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1249/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 19.900 Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 05 Mart 2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar Muratlı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
14.00’de açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1405/1-1 
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SABİT TOHUM HAZIRLAMA TESİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 25-30 

ton/h çıkış kapasiteli sabit tohum hazırlama tesisi (Tohum hazırlama makinaları ve Paketleme, 

Paletleme ile Streçleme) yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 

damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.03.2021 günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No: 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 

Faks : 90 (312) 417 78 39 

 1318/1-1 

—— • —— 
KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’nun Hissedarı Olduğu Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğlikapı 

Mahallesi 2340 Ada 2 Parselde Bulunan 1682,00 m2’lik Arsaya Bedeli Kat Payı Karşılığı 

Ödenmek Üzere Bina Yapım İşi 26 Şubat 2021 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma 

usulüyle Opera / ANKARA Adresinde ihale edilecektir. 

1. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

2. İstekliler bu işe ait şartnameyi 500,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünden temin edebilirler. 

3. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı 0312 303 73 79 

THK Aksaray Şube Başkanlığı 0382 213 50 65 

 1422/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi 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, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.03.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 1426/1-1 
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6 KISIM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MAKİNE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım 

Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ihtiyacı 6 Kısım Muhtelif Cins ve Miktar Makine 

teknik şartnamesine ve malzeme listesine 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 (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi 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, 04/03/2021 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 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 1430/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
1 ADET ÜST DÜZEY FLORESANLI KBB AMELİYAT MİKROSKOBU 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 : 2021/89871 
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 : Tıbbi Cihaz Alımları - 1 SET 
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

İZMİR 
c) Teslim tarihi : 60 takvim günüdür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08.03.2021 Pazartesi 11:00 
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 
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, 
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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. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

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. 

 1435/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre 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 : 2021/76030 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

  Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579  

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Radyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi 

  Kozlu / ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 

(yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez 

Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı 

Salonu İncivez / ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18/03/2021 Perşembe günü - Saat: 14:00 

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: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

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, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen 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, bu 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 

bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma 

uygun belge, 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Üstün teknik özellikler vazgeçilmez teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate 

alınacaktır. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar 

teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı 

metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nispi 

ağırlıklar, Değerlendirmede göz önüne alınacaktır.. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden görülebilir ve 100,00.-TL 

(Yüz Türklirası) karşılığı B.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın (Ziraat Bankası 

Zonguldak Şubesi TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11) nolu hesabına yatırılan bedelin makbuzu 

ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Zonguldak 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / 

ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1182/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız 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. 

Meslek Unvan Sayı 
İşe Alım 
Yöntemi 

Özel Şartlar 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

Sürekli 
İşçi 

4 Kura/Mülakat 

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 
olmak. 
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermek. 
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf 
veya tecilli olması gerekmektedir. 
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu 
bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık 
raporu) 
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da 
ikamet ediyor olmak 

Destek 
Personeli 
(Garson) 

Sürekli 
İşçi 

2 Kura/Mülakat 

1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve 
Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik 
Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin 
Servis dalından mezun olmak 
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine 
uyum göstermek. 
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf 
veya tecilli olması gerekmektedir. 
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu 
bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık 
raporu) 
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da 
ikamet ediyor olmak 

A. GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 
4. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. (Tam teşekküllü 

Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.) 
5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
6. Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 

tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak. 
7. 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. 
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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. 

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilmemek. 

9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım 
sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep 
şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu 
kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay 
deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 

11. Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR'da yayımlanan listede yer alan sadece bir 
meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
B. KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE 

TESLİMİ 
1. Başvuruların tamamı İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 

22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında başvurular yapılacak olup noter kurası çekimi için 
başvuru listeleri İŞKUR tarafından kurumumuza gönderildiğinde noter kurasına katılacakların 
isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. 

2. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam 
edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter 
kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 
sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan 
noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava 
girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar 
istihdam edilecektir 

3. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde 
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri 
kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 
alınmayacaktır. 

4. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Başkanlığın 
https://www.tua.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

5. Kura sonuçları ve ihtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama 
süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler https://www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir. 

6. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından 
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

7. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 
anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak üzere 
yerleştirme yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 1218/1-1 



22 Şubat 2021 – Sayı : 31403 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir 

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili 

maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış 

olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. 

İlan edilen kadroya müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış 

diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki 

gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular 

dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek 

Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Meslek 

Yüksekokulumuz sorumlu değildir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

• Özgeçmiş (YÖK formatında). 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

• İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 

• Adli sicil kaydı. 

• Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 

• İkametgâh belgesi. 

• Kişisel veri kullanımı dilekçesi. 

• Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgelerinin noter onaylı suretleri. (Yurtdışından 

alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.) 

• Varsa Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgeleri. 

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların, çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet 

belgeleri. 

• T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

Yönergesi Öğretim Üyeleri İçin Akademik Değerlendirme Formu. 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınları kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya. 

Başvuru için gerekli belgelerin Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul, Tel: (0216) 455 7770 

Başvuru dilekçesi ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri Yönergesine, https://www.adiguzel.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilmektedir. 

BÖLÜM PROGRAM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI/ 

ARANILAN ŞARTLAR 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 
Optisyenlik 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği alanında yapmış 

olmak. 

 1348/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 22.02.2021 

Son Başvuru Tarihi : 08.03.2021 

Fakülte/ 

Meslek 

Yüksek Okulu 

Bölüm/ Program 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Başvuru 

Yeri/İletişim Adresi 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik (Türkçe) 

Bölümü 

Profesör 

Doktor 
1 

Doçent unvanını ”Biyoloji veya Moleküler Biyoloji 

ve Genetik” alanında almış olmak. Moleküler 

Kanser Biyolojisi konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

İKÜ Ataköy 

Yerleşkesi E-5 

Karayolu üzeri 

34158, Bakırköy/ 

İstanbul  

0212 498 41 41 

Matematik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

(Türkçe) Bölümü 

Profesör 

Doktor 
1 

Doçent unvanını ”Cebir ve Sayılar Teorisi” 

alanında almış olmak. Cebirsel yapılar, Dış 

Cebirler ve Leavitt Yol Cebirleri konularında 

bilimsel yayınları bulunmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Sanat ve Kültür 

Yönetimi (Türkçe) 

Bölümü 

Doçent 1 

Doçent unvanını; Plastik Sanatlar Bilim alanında 

almış olmak. Sanatta Yeterliliğini Sanat ve 

Tasarım Programında tamamlamış olmak ve 

Yüksek Lisans Eğitimini Güzel Sanatlar Resim 

bölümünde yapmış olmak, Yurt Dışında ve Yurt 

İçinde kişisel resim sergileri açmış olmak ve Yurt 

Dışında ve Yurt İçinde Resim Alanında ödül almış 

olmak. Video Sanatı, Resim, Renk Bilgisi ve 

Disiplinler arası sanat konusu ile ilgili yayınları 

olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 



22 Şubat 2021 – Sayı : 31403 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

- Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

GENEL İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için) 

- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, 

yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait 

bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında 

bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları 

kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek 

belirtmeleri gerekmektedir. 

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 

- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir   

e-Devletten Alınacak Belge, 

- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri, 

- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili 

İngilizce olan Bölümler için) 

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan         

1 adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 

hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde 

Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan         

1 adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 

hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili 

Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir. 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda 
belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Fakülte/ 

Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi AD 
Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Çocuk Diş Hekimliği 

AD 

Alanında Doktora ya da Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif Diş 

Tedavisi AD 

Alanında Doktora ya da Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş Tedavisi 

AD 

Alanında Doktora ya da Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü 

İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği 

Programı 

Matematik Eğitimi Alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Programı (İngilizce) 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

veya Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora Derecelerine Sahip 

Olmak. Bilişsel Psikoloji, Bilişim-

Bilgisayar, Öğretim Teknolojileri ve Özel 

Eğitim Gibi Alanlarda Disiplinler Arası 

Eğitsel Yayınlar Yapmış Olmak 

1 
Prof. 

Dr. 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Programı (İngilizce) 

Uluslararası İlişkiler Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Programı (İngilizce) 

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Bölümü 

Uluslararası Ticaret 

ve Finansman 

Programı 

İktisat Tarihi Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Bölümü 

Uluslararası Ticaret 

ve Finansman 

Programı (İngilizce) 

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent 

Unvanına Sahip olmak 
1 Doç. Dr. 
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İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Bölümü 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi Programı 

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent 

Unvanına Sahip olmak 
1 Doç. Dr. 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme 

Bölümü 

İşletme Programı 

(İngilizce) 

İşletme Lisans Mezunu Olup Avrupa 

Birliği İlişkileri Alanında Doktora Yapmış 

Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Bölümü 

İşletme (İngilizce) 
Eğitim Teknolojileri Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

Bölümü 

Havacılık Yönetimi 

Programı 

Matematik Lisans Mezunu olup, 

Matematik AD Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Bölümü 

Uluslararası Ticaret 

ve Finansman 

Programı (İngilizce) 

İktisat Politikası Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim 

Fakültesi 

Yeni Medya ve 

İletişim 

Bölümü 

Yeni Medya ve 

İletişim Programı 

Sosyoloji Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Bölümü 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Biyomedikal Mühendislik ve 

Biyoenformatik Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

İnşaat 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Matematik Anabilim Dalında Yüksek 

Lisans ve Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Bölümü 

Sağlık Yönetimi 

Programı 

Sağlık Yönetimi Alanında Yüksek Lisans 

ve Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 

Bölümü 

Hemşirelik 

Programı 

Halk Sağlığı Alanında Doktora Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 

Programı 

Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans ve 

Fizik Alanında Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sosyal Hizmet 

ve 

Danışmanlık 

Bölümü 

Sosyal Hizmetler 

Programı 

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 

Alanında Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Acil Tıp AD Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD 
Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD 
Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 3 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD 

Çocuk Endokrinoloji Alanında Yandal 

Uzmanı Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD 
Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar AD 
Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Histoloji ve 

Embriyoloji AD 

Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, Erkek 

Üremesi Alanında Çalışması Olmak, 

Elektron Mikroskobisinde Deneyimli 

Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Genel Cerrahi AD Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 3 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Göz Hastalıkları AD Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Göz Hastalıkları AD Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak 1 Prof. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum AD 
Perinatoloji Yandal Uzmanı Olmak 2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kardiyoloji AD Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum AD 
Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları AD 
Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 
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Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji AD 
Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 

AD 

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Radyoloji AD Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Radyasyon 

Onkolojisi AD 

Fizik Alanında Doçent Unvanına Sahip 

Olmak, Radyasyon Fiziği Alanında 

Deneyimi Olmak 

1 
Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Üroloji AD Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Aile Hekimliği AD 

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak, En 

Az 5 Yıl İngilizce Ders Anlatma 

Tecrübesine Sahip Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Biyoistatistik ve Tıp 

Bilişimi AD 

Biyoistatistik Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 
adayların; 

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro 

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 
Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için: 
* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), 

“Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.) 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet”ten 
alınmalıdır, e-Devlet”ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması 
haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı 
gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için 
gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav 
sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak 
ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet cd veya 
flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki 
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 
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Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 
başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 
alınmalıdır, e-Devlet’ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması 
haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı 
gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav 
sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak 
ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya 
flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 
dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-
Devlet’ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki 
diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” 
yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve 
ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya 
flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

 
İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat - Başvuru Adresi: 
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
- Sağlık Hizmetleri MYO 
- Sosyal Bilimler MYO 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Diş Hekimliği Fakültesi 
- Eğitim Fakültesi 
- İletişim Fakültesi 
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
- Tıp Fakültesi / Uluslararası Tıp Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı, Haliç/İstanbul 
 1361/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 

adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES/ 

YDS Eş Değeri 

Puanı 

Aranan Nitelikler İlan Takvimi 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Tiyatro 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

ALES: 75 en az 

  YDS: 70 en az 

1. Film ve Drama yüksek 

lisans derecesi almış olmak 

ve halen ilgili alanda bir 

doktora programında öğrenci 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

22.2.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

8.3.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

12.3.2021 

Giriş Sınav Tarihi: 

15.3.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

20.3.2021 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 

2. 1 adet fotoğraf 

3. Kimlik Belgesi 

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 

6. ALES belgesi (en az 75 puan) 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

Başvuru Yeri: 

• Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 

Notlar: 

1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 

https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


