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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin

esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin  eğitim, öğretim, araştırma ve

uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Haziran 2021
PAZARTESİ

Sayı : 31511



ç) Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-

lerde bulunur:

a) İşletmeye bağlı Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi,

Hayvansal Üretim Yüksekokulu ve sağlık hizmeti veren diğer birimlerde klinik, poliklinik, la-

boratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi, ameliyat, girişimsel iş-

lemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış

olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

b) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarını işletmek, yiyecek,

içecek, konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

c) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, elektronik ortamda ve yüz yüze seminer düzenlemek

ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yapmak.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve

kalibrasyon yapmak.

d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,

broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-

mak.

f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayın

hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üre-

tilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler

yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-

tim, bakım ve onarımını yapmak.
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h) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik,

pedagojik formasyon, arabuluculuk eğitimi gibi konularda elektronik ortamda ve yüz yüze eği-

tim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve yö-

netim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış

yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY MALAKLI KÖPEĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Kö-

peği 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; Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Aksaray ili tarihinde yerel ve evrensel bir değer olan Aksaray Malaklı köpeği ırkının,

korunmasına, saf ırk standardının ortaya çıkarılması, tescil ve ıslah çalışmalarına ilişkin her
türlü morfolojik ve genetik özelliklere yönelik araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Aksaray Malaklı köpeği ile ilgili bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak
amacıyla Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Aksaray Malaklı köpeği ırk özelliklerinin tanıtımı ile ilgili çalıştay, sempozyum gibi
her türlü bilimsel etkinlikler düzenlemek veya yapılacak etkinliklere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Merkezin amaçları doğrultusunda Aksaray

Malaklı köpeklerinin, biyolojik-genetik özellikleri ile ilgili araştırmalar yaparak ırk standardını,
genetik ırkının tescili ve nesillerinin korunması için doğru seleksiyon kriterlerini belirlemek
ve bunları sahadaki yetiştiricilere de intikal ettirmektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, gö-
revleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında

yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-
dirmek ve bunlara onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulun-
mak.

g) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzen-
lemeleri yapmak.

ğ) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu
hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

h) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
ı) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli gi-

rişimlerde bulunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili

alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rek-
törün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

14 Haziran 2021 – Sayı : 31511                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetkisini kullanmak.
c) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak.
ç) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürüt-

mek.
Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi ki-
şiden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer dört üyesi Üni-
versitenin öğretim üyeleri arasından Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de
özen gösterilerek, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniver-
site dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme
yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ha-
linde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür
gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli ma-
zereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu
üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların
eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektöre öneri-

lerde bulunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
f) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile

yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân
ve destek sağlamak.

g) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yar-
dımcı olmak.

ğ) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve har-
camalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda, birikim ve
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deneyimlerinden yararlanılabilecek yükseköğretim kurumu, ilgili meslek kuruluşları, özel sek-
tör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden
oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görev-
lendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler

ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite

merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ko-
nularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demir-
başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine

ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik,

tedavi, ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık

hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kuruluşlarını işletmek.
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b) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarında; yiyecek, içecek,

konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

c) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konfe-

rans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, öğrencilere yazılı sınavlar yapmak.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, deney raporları,

fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçüm, test ve kalibrasyon

yapmak.

d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,

broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapa-

bilmek.

f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım

hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üre-

tilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler

yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-

tim, bakım ve onarımını yapmak.

h) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım

ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda sertifikalı eğitim hizmetleri faa-

liyetlerinde bulunmak.

ı) Bilgisayar destekli tasarım üretim ve eğitim etkileşimli video kaset ile programlar

hazırlamak, yazılım desteği sağlamak, bilgisayar montajı mikro işlemcili kontrol sistemleri ve

ölçü aletleri üretimleri yapmak; Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan televizyon ve radyo

yayın sistemini işletmek, televizyon ve radyo programları hazırlamak, yerel ve ulusal medya

için eğitim amaçlı programları pazarlamak.

i) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere, bu maddede sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve

yönetim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış

yerleri açmak ve işletmek.
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Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 31/8/1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendinde yer alan “birinci, ikinci ve üçüncü dönemde” ibaresi  “Dönem I, II ve

III’te” olarak, (ğ) bendinde yer alan “(altıncı dönem)” ibaresi “(Dönem VI)” olarak ve  aynı

fıkranın (e) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dönem: Her biri iki yarıyılı kapsayan eğitim-öğretim yılını,”

“l) Staj: Tıp fakültesinde Dönem IV ve V’te farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu

ve seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri,’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde,

kaydını şahsen ya da noter tarafından onaylı vekalete sahip vekil vasıtasıyla yaptırması gere-

kir.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm başlığı “Eğitim-Öğretim ile İlgili Esas-

lar’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde

başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden

bir gün önce tamamlanır ve “Dönem” olarak adlandırılır. Eğitim-öğretim yılı (Dönem) güz ve

bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Eğitim-öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve

eğitim-öğretim yılı tamamlanmadan bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimi Üni-

versitenin internet sayfasında ilan edilir.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim dili’’ ola-

rak,  aynı maddede yer alan “öğretim” ibaresi “eğitim-öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim planları

ve dersler” olarak, aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Öğretim”

ibareleri “Eğitim-öğretim” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “seçimlik” ibaresi

“seçmeli” olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “öğretim’’ ibaresi “eğitim-öğ-

retim’’ olarak,  aynı maddenin beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, tıp alanı teorik dersler ve tıp alanı dı-

şındaki zorunlu/seçmeli teorik dersler (yetkinlik tamamlayıcı dersler) Fakülte Kurulu onayıyla

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.’’
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesine kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Dönem I koor-

dinatörü tarafından önerilen Tıp Fakültesi öğretim elemanlarından bir danışman, Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki

oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere, derslerini Senatoda belirlenen ders kayıt usul ve esaslarına uygun

olarak öğrenci otomasyon sisteminden seçer.’’

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yurt

dışı öğrenim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “doğrudan Dekanlığa”

ibaresi “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına”  olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Dekanlığa’’ ibaresi “Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına’’ olarak, yedinci fıkrasında yer alan “öğrenimlerine’’ ibaresi “eğitim ve öğretim-

lerine’’ olarak değiştirilmiştir.

“(4) Fakülte Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre

içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılamaz, hiçbir sınava giremezler. Bu süre eğitim-

öğretim süresinden sayılmaz.’’

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrasının

birinci cümlesi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrasının

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-

denin dördüncü ve on birinci fıkralarında yer alan “ders kurulu yılsonu’’ ibareleri “ders kurulları

yılsonu’’ olarak, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “koordinatörü’’ ibaresi “ve dönem

koordinatörleri’’ olarak ve “şeklide’’ ibaresi “şekilde’’ olarak, aynı maddenin onuncu fıkrasında

yer alan “beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Her yetkinlik tamamlayıcı ders için ders koordinatörü, ders kurulu için ders kurulu

başkanı ve ilgili akademik yıl için dönem koordinatörü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

atanır. Ders koordinatörü ve ders kurulu başkanı ders tanım uygulama bilgilerini ve ders kaza-

nımlarını, program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda

sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders koordinatörü ve ders

kurulu başkanı tarafından yapılır.’’

“Tıp alanı dışındaki zorunlu dersler ve seçmeli derslerde dönem içinde en az biri ara sınav ol-

mak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak gerekli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması

yapılır.’’

“(5) Dönem içi ve dönem sonu sınav tarihleri akademik takvimde Senato tarafından

belirlenerek akademik yılın ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur.’’
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“(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında de-

vam zorunludur. Yetkinlik tamamlayıcı derslerde öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları,

dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir

ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Ders kurullarında ders kurulu başkanı, stajlarda ilgili stajın

anabilim dalı başkanı devam durumunu takip eder. Dersin, ders kurulu ve stajların devam şartını

yerine getiremeyen öğrenciler ilgili sınavlara giremezler. İnternet destekli olarak verilen örgün

derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi Fakülte Kurulu

tarafından belirlenir ve ilan edilir.’’

“Ancak öngörülemeyen sebepler nedeniyle, önceden duyurulması kaydıyla sınavın yeri, tarihi

ve saati Eğitim Koordinatörü tarafından değiştirilebilir.”

“(12) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların

rakamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde ders ve dönem

koordinatörleri tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısı-

nın ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim

edilmesi gerekir.’’

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz, notların ilanını takip eden en fazla üç iş günü

içinde öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, öğretim elemanı tarafından Fa-

külteye dilekçe ile yapılır. Öğrencinin itirazı veya dersin öğretim elemanının başvurusu; de-

kanlığın oluşturacağı komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde

değerlendirilerek maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu oluşturularak bu

rapor Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Fakülte Dekanlığına teslim edilir.  Fakülte Yöne-

tim Kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kurul kararı sonucu Öğrenci Otomasyon Sistemine ak-

tarılır.

(2) Birinci fıkradaki sürelerin geçmesi durumunda düzeltme ve değişiklik talepleri dik-

kate alınmaz.’’

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “katsayıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “öğ-

renci” ibaresi “öğrenciye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına “suretiyle’’ iba-

resinden sonra gelmek üzere “veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı

olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2017 30133
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mazeretleri nedeniyle süresi içinde dönem/ders kaydı yapamayan öğrencilere, dersler başla-

dıktan sonra en geç dört hafta içinde başvurmaları kaydıyla ilgili birim yönetim kurulu kararı

ile dönem/ders kaydı hakkı verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Öğrenime ara verme izninin toplam süresi, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d)

ve (e) bentleri hariç, diğer hallerde programının normal süresinin yarısı ile sınırlıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenime ara verme izninin verilebilmesi için öğrencinin, birinci fıkranın (ç) ve

(f) bentlerinde belirtilen hallerde ilgili dönem derslerinin başlangıcından itibaren en geç dört

hafta, diğer hallerde ise mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili

fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve mazeretinin varlığını kanıt-

layan belgeleri sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2011 28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2011 28065

2- 13/8/2012 28383

3- 25/11/2015 29543

4- 17/4/2016 29687

5- 30/5/2016 29727

6- 16/4/2018 30393

7- 11/6/2018 30448

8- 16/4/2020 31101
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Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Gü-

venliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜİSGEM): Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araş-

tırma, bilgilendirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak

üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

14 Haziran 2021 – Sayı : 31511                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak.

b) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve ku-

ruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurarak çalışmalar sürdürmek ve bun-

ların çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki eğitim,

kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, ge-

rektiğinde katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım belgesi ve sertifika vermek

ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

ç) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek ele-

man ihtiyacını karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı eğitim ku-

rumu yetkisi ile Bakanlık tarafından sertifikalandırılacak iş güvenliği uzmanlığı kursları, işyeri

hekimliği kursları ve diğer sağlık personeli kurslarını düzenlemek.

d) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite iş sağlığı ve güvenliği

koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyi-

leştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri için

gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek, gerektiğinde var olan laboratuvar, araştırma ve

uygulama birimlerini Rektörün onayı ile bünyesine almak.

f) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat doğrultu-

sunda farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin su-

numu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak.

g) Merkez bünyesinde gerektiğinde ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurulmasını Rek-

töre önermek ve onay aldıktan sonra kuruluşu planlamak, birimi kurmak ve birimin işleyişini

düzenleyerek işveren adına yürütmek.

ğ) Yönetim kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezin çalışma alanı

ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör

tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevin-

den ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle

yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en

fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi

dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdüre görevi başında

bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık

etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık

etmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararlarını yürütmek.

d) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar

ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlayarak Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden olu-

şur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunluğu sağlayarak toplanır. Müdür ge-

rekli gördüğü durumlarda veya üyelerden en az beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu

toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen

önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler

arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en fazla on üyeden

oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite

dışından seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-

temle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş ve

öneri bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri

oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin on birinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ders kurulu sınavlarının ortalamasının % 40’ı yıl sonu/bütünleme sınavının ise % 60’ı

alınarak dönem sonu başarı notu hesaplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2015 29293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/11/2020 31310
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek
lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

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

karşı sorumlu olan anabilim dalını,
ç) Anabilim dalı başkanı: İlgili enstitünün anabilim dalı başkanını,
d) Doktora yeterlik komitesi: Farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturan komiteyi,
e) Enstitü: İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim

yapan ilgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-

öğretim yapan ilgili enstitü yönetim kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Müdürlük: Enstitü müdürlüğünü,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
i) Rektörlük: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Üniversitede yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere

iki şekilde yürütülür. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans

programı açık olması durumunda tezli yüksek lisans programına başvurmak için gerekli ko-
şulları yerine getirmek kaydıyla enstitü kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla belirlenen kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu du-
rumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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(3) Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; başvur-

dukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

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

ALES şartı aranmaz.
(2) Yabancı dil puanının isteneceği lisansüstü programları Senato tarafından belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notu ve değerlendirme oranları Senato tara-

fından belirlenir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı istenildiği tak-

dirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 
(5) Lisans mezuniyet durumunda olan/olabilecek adayların yüksek lisans başvurusuna

ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato ta-
rafından belirlenir. 

(6) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danış-
man atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorun-
dadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 7 – (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. 

(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.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar;
öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Sena-
tonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğre-
tim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu
dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitü kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) 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 ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte
tezi enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite
dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü öğ-
rencinin akademik yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve öğrenim ücretini ödemiş olduğunu
teyit ederek tez sınav düzenlemesini yapar.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yük-
sek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’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 başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalın-

daki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, 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 kazandırmaktır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim 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.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzman-
lık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde;

1) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü
veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan
olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan
türünde en az 65 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan
türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek
lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu de-
ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 

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

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
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(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 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 ve 3.00 genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin 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 tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesin-
leşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, öğretim üyelerinin başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 19 – (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) Yeterlik sınavları Mayıs ve Kasım aylarında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci (en erken üçüncü) en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci (en erken beşinci) en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav için eşit
ağırlık uygulaması esasına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanından başka en az biri Üniversite dışından olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez da-
nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. 
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(5) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, uluslararası veri tabanında bir dergide ya-
yımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danış-
manları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi
şartı aranır.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü ku-

rulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tezin bir nüshasını danış-
manına teslim eder. Danışmanın, yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair gö-
rüşü, anabilim/bilim dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin
istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(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. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(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 sınavı, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlara talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağ-
lamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı 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 Baş-
kanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Öğrenci Kabulü, Kayıt,

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili lisansüstü programından mezuniyet kredisinin
%50’sini geçmeyecek kadar ders alabilir. 

(3) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-
yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının
lisans/lisansüstü derslerinden en az CC notu ve en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamla-
maları gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin lisansüstü programına devam edemez ve programdan ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 25 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan-
lar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 26 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı
öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay geçiş
başvurusu, ilgili anabilim dalının onayı ile gerçekleşebilir.
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Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 27 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora
programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Ha-
zırlık sınıfları hariç en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, ecza-
cılık, veteriner ve en az altı yıl (on iki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile ilgili mevzuatta
belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi
ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora
programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en
az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde lisans not ortalamalarının en az 75 ve yüksek
lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora programlarına girişte lisans not ortalamasının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için
ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan
dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin be-
lirlenmesinde sırasıyla lisans mezuniyet notu ve giriş sınav notuna bakılır.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası
anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin
dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı
olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya İstanbul Atlas Üni-
versitesi tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sına-
vından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi
öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğretim planları, programlar ve dersler
MADDE 28 – (1) Anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü prog-

ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları enstitü kurulunda görüşülerek
onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önüne alınarak AKTS kredisi oluşturulmasında aşağı-
daki hususlar dikkate alınır:
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a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarında teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam
zorunluluğu bulunmaktadır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanınca karar verilir. Da-
nışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli
ek başarı koşulları enstitü yönetim kurulunda belirlenir.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 29 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-
lendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir;
bu not ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk gele-
ceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe
bildirilir. Dersi veren öğretim elemanı verdiği derse/derslere ait yarıyıl sonu ders notlarını sı-
navların bitimini takiben en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne vermek zorundadır. Öğ-
rencilere ait tüm not listeleri on yıl süre ile saklanır. Notlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiş-
tir:

a) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:

Yarıyıl Ders Notu Katsayı Yüzlük Karşılığı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
FF 0.00 69-0

b) Diğer notlar ve işaretler şunlardır:
1) B notu (Başarılı), not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalar-

dan başarılı olma durumunda verilir.
2) Y notu (Başarısız), not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışma-

lardan başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.
3) D notu (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uy-

gulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavına girme
hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. D notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi
görür.
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4) E notu (Eksik), yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamam-

layamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notların il-

gili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamla-

yarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notu haline gelir. Bu süre,

tez/bitirme projesi derslerinde, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu,

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döne-

minin başlangıcına kadar uzatılabilir.

5) T işareti (Transfer), diğer yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin daha önce almış

oldukları ve denklikleri kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu kararı ile transfer edilen dersler

için verilir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

6) G notu (Geçti), diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan

dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen

ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

7) K notu (Kaldı), diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan

dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen

ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

8) ÖD işareti (Öğrenci Değişim), Erasmus programı dışında kalan öğrenci değişim

programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

9) ERA işareti (Erasmus), Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere

ilişkin notlar ortalamaya katılır.

c) Doktora tezi dersine ilişkin olarak yeterlik/tez önerisi/tez izleme süreçlerindeki öğ-

renci başarı durumunun izlenmesi için aşağıda yer alan notlar kullanılır:

1) YH notu (Yeterlik Sınavı Hazırlık), doktora yeterlik sınavına hazırlık yapılan dönem

için verilir.

2) YB notu (Yeterlik Sınavı Başarılı), doktora yeterlik sınavından başarılı olma duru-

munda verilir.

3) YY notu (Yeterlik Sınavı Yetersiz), doktora yeterlik sınavında başarı gösteremeyen

öğrencilere verilir.

4) OB notu (Tez Önerisi Sınavı Başarılı), doktora tez önerisi sınavından başarılı olma

durumunda verilir.

5) OY notu (Tez Önerisi Sınavı Yetersiz), doktora tez önerisi sınavında başarı göstere-

meyen öğrencilere verilir.

6) IB notu (Tez İzleme Sınavı Başarılı), doktora tez izleme sınavından başarılı olma

durumunda verilir.

7) IY notu (Tez İzleme Sınavı Yetersiz), doktora tez izleme sınavında başarı göstere-

meyen öğrencilere verilir.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) 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 sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda
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sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorula-

rının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması

YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

GNO, YNO hesaplanması ve başarı

MADDE 31 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu

derslerinin kredi saatlerinin öğretim elemanı tarafından verilen ders notu katsayıları ile çarpılıp

toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesapla-

nır.

(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak

üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin

ilan edilen ders notu katsayılarıyla çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam

kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; önceki yarıyıllardan

alınmayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu

dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. GNO’su yüksek

lisans için en az 2.50 doktora için 3.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan asgari başarı notunu tutturamayan öğrenciler danışmanının

önerisi, anabilim dalı başkanlığı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı üzerine düşük not al-

dıkları dersleri tekrarlayabilirler.

Öğrenim ücreti

MADDE 32 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ücretlidir. Üniversitede lisans-

üstü program öğrenim ücretleri ve ödeme şekli enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine, her

yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, ye-

nilenmez ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin, tezli programa geçtik-

leri takdirde kayıt esnasında Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücreti farkını ödemeleri

gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda alınan derslerden başarısız olunduğu takdirde Üniversite

tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödedikten sonra öğrenci, ilgili dersi yeniden almaya hak

kazanabilir.

(4) Kayıt iptalinde, kayıt sildirmelerde ve/veya yatay geçişte; kayıt tamamlandıktan

sonra öğrenim ücretinin iptali veya iadesi yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonunda notların enstitü tarafından ilan edilmesini takiben

notlarda bir maddi hata itirazıyla öğrenci bir hafta içinde enstitüye dilekçe verebilir. Başvuru,

enstitü aracılığıyla ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Öğretim elemanı bir hafta

içinde sonucu ilgili müdürlüğe bildirir.

Ders saydırma

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir ve/veya daha fazla dersten muaf

olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme istemleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak

enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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Ders tekrarı

MADDE 35 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak
yüksek lisans öğrencisinin 2.00 (CC), doktora öğrencisinin en az 2.50 (CB) notu almış olması
gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere anabilim dalı
tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını
yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere anabilim dalı
başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili
olarak danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanlığı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı
gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-
üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yü-
rütür. 

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2015 tarihli ve 29317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fık-
rasının birinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite
öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen sekiz
üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/4/2015 29317
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uy-
gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: İzmir Demokrasi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere

kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-
lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-
lecek bilimsel görüş, proje, araştırma, yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar
ile gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uygu-
lamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri hizmetlerde
bulunmak.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi
ve organizasyonu hizmetlerini yapmak; danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme,
deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım,
onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, laboratuvar ve atölyelerde yapılan
iş ve hizmetleri gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili raporları düzenlemek.
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c) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene,

tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hizmet

üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayını alarak pazarlamak ve satmak, satış

yerleri açmak ve işletmek.

d) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak; çalışmaları sırasında elde ede-

ceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanına aktarmak suretiyle katkıda bulun-

mak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NEKAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Klinik araştırmalar alanında global düzeyde marka değeri oluşturarak dünyadaki kli-

nik araştırma merkezleri arasında bilinen ve tercih edilen bir merkez haline gelmek.
b) Üniversitenin ve ülkemizin dünyadaki klinik araştırmalar pazar payını arttırarak ülke

ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak.
c) Dünya çapındaki klinik araştırma merkezlerinde bulunan evrensel standartlar ve ni-

teliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli yetiştirmek.
ç) Yeni ilaç geliştirme ve klinik araştırma bilimsel çalışmalarında Üniversitenin tüm

kliniklerinde farkındalık oluşturarak aktif katılım sağlamak.
d) Klinik araştırmalar ve ilaç geliştirme konusunda bilimsel deneyim kazanımları ve

bunun sonucu yeni ilaç geliştirme, AR-GE ve girişim cesareti oluşturmak.
e) Düzenleyici ve karar vericilere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor

sunmak.
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f) Klinik araştırma profesyonellerinin sürekli eğitimini sağlamak, konuya dönük mevcut
bilgi ve deneyimlerin sürekli güncellenerek Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devam-
lılığını sağlamak.

g) Klinik araştırmalar ve Merkez işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojisi altyapılarını ha-
zırlayarak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına entegre etmek; bu alanda ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek, global düzeyde anahtar teslim çözümler sunmak,
bağlantılar kurmak.

ğ) Üniversitenin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslararası iş birlikleri
ve platformlar aracılığıyla tanıtarak ileri seviyelere taşımak.

h) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversitenin yapı-
lanmasındaki bilgi, altyapı ve tüm diğer birikimleri diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak.

ı) İlaç araştırma-geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan preklinik dahil olmak üzere
faz I-II ve III klinik çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmak,
çok merkezli çalışmaların koordinatör merkezi ve/veya çalışma merkezlerinden birisi olarak
yapılmasını sağlamak.

i) İlaç araştırma-geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan biyoyararlanım/biyoeşdeğer-
lik klinik çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmak ve labora-
tuvar sonuçlarını değerlendirerek raporlamak.

j) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,
fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma-
geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konu-
daki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar elde etmek.

k) Merkezin faaliyet alanları kapsamında gereksinim duyulan her türlü temel, translas-
yonel ve klinik araştırmaları ilgili mevzuata göre yapmak ve konuya ilişkin mevzuat çerçeve-
sinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

l) İlaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygu-
lamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla
ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı ol-
mak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik da-
nışmanlık hizmetleri yürütmek.

m) Üniversitenin farklı birimlerinde ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygu-
lama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve des-
teklemek.

n) Üniversitede ilaç araştırma-geliştirme ve uygulama alanında öğretim elemanı yetiş-
mesini teşvik etmek, gerekli ortam ve imkânları hazırlamak.

o) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile iş birliği yap-
mak, bilgi alışverişinde bulunmak ve yüksek teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine
çalışmak.

ö) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destek-
leme esaslarını belirlemek, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına öncelik veren araştırma pro-
jelerini desteklemek ve uygulamak.

p) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve ilaç
endüstrisine ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma
planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma
sorunlarına çözüm yolları aramak.
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r) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuç-
larını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul
veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit
etmek.

s) İlaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım
yapmak.

ş) Üniversite bünyesinde mevcut ilaç ve beslenme ile ilgili araştırma laboratuvarları,
araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek ve geliş-
tirmek, organik bağları kuvvetlendirmek, bunların AR-GE imkânlarının birimler arası ortak
kullanıma açılmasını sağlamak ve gereğinde uygulamak.

t) Merkezin kuruluş amacı ile 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer ça-
lışmaları yapmak.

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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları, uluslararası araş-

tırma ve yayınları ile tanınan, Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Hemşi-
relik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür görev süresi sona erdiğinde tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, birinci fıkrada
atıfta bulunulan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Mü-
dür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını de-
ğiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir

müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasın-
dan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden olu-
şur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üye-
nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkezin personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

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

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan, Müdür gerekli gör-
düğü takdirde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

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.

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

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REJENERATİF TIP ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif

Tıp Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezininin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Rejeneratif tıp protokollerinin kullanıldığı hücre ve ürünleriyle buna destek amaçlı

teknikleri tedavi amaçlı olarak tüm klinik birimlere ulaştırmak ve uygulamak.

b) Rejeneratif tıp alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesine destek sağlamak.

c) Rejeneratif tıp uygulamaların her alanda bilimsel araştırmalarını yapmak, alt yapı

ve işleyişini hazırlamak, ilgili hücreleri işlemek, çoğaltmak, saklamak, çözmek, tedaviye hazır

hale getirmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçlarında yer alan ve klinik birimlerin ihtiyacına göre ameliyathane or-

tamı içinde, laminer flow kabini destekli olarak, mekanik güç, filtrasyon ve differensiyel sant-

rifüj yöntemleri kullanarak Kemik İliği ve Periferik Kandan ve Yağ dokusundan “Rejeneratif

Unsurların” eldesini gerçekleştirmek ve uygulamak.

b) Rejeneratif hücre tiplerinin kaynak olarak kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında,

Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü,

yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar

ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araş-

tırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını ha-

zırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası alanda Merkezin amacına uygun çalışmalar yapan kamu veya

özel kuruluşlarla eğitim, araştırma ve klinik uygulamalar konusunda her türlü işbirliği yap-

mak.

ç) Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,

enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer ku-

rumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün ge-

liştirmek üzere AR-GE projelerini yürütmek.

d) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sür-

dürmek.

e) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçeve-

sinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

f) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

g) Hücresel tedavi ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar yürüten

ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ile teorik ve

uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı

durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili ola-

rak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika prog-

ramı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini,

yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-

sından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi ve eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlan-

ması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programlarının sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım bel-

gesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları

ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcileri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür

başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, is-

tişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-

rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-

versitede görevli ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayıyla kurulur, Müdürün

görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre öne-

rilerde bulunur. Çalışma birimlerinde görev yapan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen sü-

reler için görevlendirilir. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı ensti-

tüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğre-

tim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti

veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan

tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya dok-
toralı öğretim görevlisini,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim
dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

g) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
ğ) Enstitü: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının

gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-
nan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini, doktoralı öğretim görevlisini
veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
l) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,
m) Müdür: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili enstitü müdürünü,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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o) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik

etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden olu-
şan komiteyi,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
ş) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta

yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yö-
nelik sınavı,

t) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim

ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların
yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabi-
lim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirle-
nir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-
nışmanın atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uz-
manlık alan dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere
veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her
yarıyıl ile yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık
alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden sorumludur.
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Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında program dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile gerçekleştirilir.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 9 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) 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 dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Öğrenci
kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen
belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru şartlarına uygun ol-
mayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin
aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya
geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kaza-
nılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi veren programlardan
mezun olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

(6) Lisansüstü programlara başvuracak adayların; 
a) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına, 
b) Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları
hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES
puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, 

c) Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora
programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet
not ortalamasına, 

ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitü anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz ve bu programlar dışındaki mezunların en az 55 ALES puanına,
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d) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylardan lisans mezunu olanların 4 üze-
rinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasına,

sahip olması gerekir. 
(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının en az 55 temel tıp puanına veya en az 70 sayısal ALES puanına, diğer fakülte veya
yüksekokul mezunlarının ise, 75 yüksek lisans mezuniyet notuna sahip olmaları ve ALES sa-
yısal kısmından en az 70 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından
ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları, en az 70 ALES puanına eşdeğer olması halinde
kabul edilir. Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7, temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir.

(8) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans veya doktora programlarına
başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tara-
fından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alın-
maksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir ALES puanı belirlenir ve ilgili progra-
mın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak he-
saplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta ye-
terlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.

(9) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Li-
sans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bö-
lümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz. 

(10) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde;
a) Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili
bir puan,

b) Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilden
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği ka-
bul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya bunun dışındaki bir yabancı dil-
den 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından muadili bir puan alınması zorunludur.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim
dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hasta-
nesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/ço-

cukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,
yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
(11) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir. 
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(12) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun
önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

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

Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-
sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır.
Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu
kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Toplam
puanın en az 60 olması gerekir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan
eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında konservatuvar programları ile güzel sanatlar fa-
kültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden enstitü anasanat ve anabilim dal-
larına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı sonu-
cunun %50’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Giriş sınavına gir-
meyen adayın başvurusu geçersiz sayılır.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun
%25’i alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki
adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara
yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş
sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. 

d) Sanatta yeterlik programına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuracak aday-
ların başarı notu; lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve yetenek sınavı
sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Sanatta yeterlik
yetenek sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. 

e) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet
not ortalamaları dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul
edilir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı jü-
rileri için enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önereceği beş öğretim
üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye belirler.

(3) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır. Zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış
liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
enstitü müdürlüğüne sunulur. Enstitü tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alı-
narak liste halinde sıralanan adaylar, en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı kadar ilan
edilir.

(4) Bir başka üniversite adına lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitede görevlen-
dirilecek araştırma görevlileri Üniversitenin lisansüstü eğitimi başvuru şartlarını sağlıyorsa,
enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.
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(5) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup,
lisansüstü eğitimlerini başka bir üniversitede yapan araştırma görevlileri, eğitimlerinin kalan
kısmını ilgili enstitüde açık olan programda tamamlamak üzere enstitü yönetim kurulu kararıyla
giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, li-

sans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda
tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı
ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek ama-
cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden
oluşur.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları
dersler için, 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabi-
lim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konu-
lur.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan

öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim/anasanat dalının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilirler.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
18 inci ve 23 üncü maddeler uygulanır. Özel öğrenci statüsündeki kişiler aldıkları dersleri daha
sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite yönetim kurulunca onaylanan katkı payını
ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeter-

likte ise en az 80 olmak.
ç) Yatay geçiş başvurusunu; tezli yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyıl,

doktora/sanatta yeterlik programlarında en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yapmış olmak.
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(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü
müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede,
ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek
puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan
eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Tezsiz yüksek lisans program-
larına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalaması esas alı-
narak sıralama yapılır. Eşitlik durumunda, kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin not orta-
laması yüksek olan aday tercih edilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(7) Yüksek lisans programında kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamış
olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan altıncı
fıkradaki şart aranmaz.

(8) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının farklı ol-
ması durumunda, programların müfredatında yer alan derslerin toplam kredisinin üçte ikisinin
içeriği eşdeğer olmalıdır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim
kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının iki katına kadar yedek aday belirler.

(2) Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam
edilebilir. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya enstitü
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler,

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi mali imkânları ile lisansüstü eğitim
yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile bu Yönetmelikle belirlenen normal
öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz
yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim üc-
retini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptır-
mayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen
yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devam-
sızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca
kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslara göre alınır.
Her ne sebeple olursa olsun tezsiz yüksek lisans programlarının açılamaması durumları hariç
alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.
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(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına da-

nışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bu-
lunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Tezsiz yüksek lisans programla-
rında dönem projesinin yürütülmesinde, doktora derecesi olan öğretim görevlileri de danışman
olarak atanabilir.

(2) Üniversite kadrosunda Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulun-
maması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da
öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Senato bu konuda ilave kriterler belirleyebilir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı gerektiğinde, en az
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(5) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danış-
manı değişikliği yapılabilir.

(6) Tez danışmanı ataması, öğrencinin de görüşü alınarak, yüksek lisans öğrencileri
için birinci yarıyılın, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ikinci yarıyılın sonuna kadar
yapılır.

(7) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(8) Danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi du-
rumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen

tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
(2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın
görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kre-
disinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir. Öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak
ilgili enstitü kurulu kararı ile bu oran azaltılabilir.

Ders saydırma
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü ders-
ler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu
derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğ-
rencinin not dökümüne işlenir.
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(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir programı tamamlamada kullanılan kredili dersler,
yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(5) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim

gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.
(6) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrenci-

lerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sı-
navında başarılı olanlardan beşinci fıkradaki şart aranmaz. Gerekli hallerde bu durumdaki öğ-
renciye ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler aldırılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders
ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başar-

mak zorundadır. Devam koşulunun yerine getirilmediği tekrar derslerine devam etmek esastır.
Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de yarıyıl içi değerlendirmelerine katılmak zorundadır.
Eğitim programının özelliği gerektirdiğinde, anabilim/anasanat dallarının, devam koşulunu
sağlayıp başarısız olmuş öğrencilerin derse devam etmesini istemeleri halinde bu uygulama
enstitü kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

(2) Başarısız olunan dersin zorunlu dersler hariç, takip eden yarıyılda açılmaması veya
programdan kaldırılmış olması halinde danışmanın önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun görüşü ile bu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.

Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları
MADDE 22 – (1) Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki gibidir:
a) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belir-

leyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi
yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara
mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrencilerin
girdiği sınavdır. Bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav
döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu yarıyılın
ara sınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde kullanırlar. Ma-
zeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Tezsiz yüksek lisans programında derslerini ve dönem projesinde
başarılı olmuş ancak tek dersten başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 23 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin ya-

rıyıl/yıl içi değerlendirme ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara
göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade
eder.
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(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğren-
cinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı
ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin
%40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu he-
saplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları ana-
bilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir ders-
ten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması
gerekir. Bütünleme sınavı yapılmayan ve öğrenci başarısına yarıyıl içi değerlendirme puanının
etkisinin fazla olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için yarıyıl/yıl sonu sınavından
asgari bir not alma koşulu aranmaz.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi sınavının %15’i ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada
en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde
aşağıdaki tablo esas alınır:

Mutlak Değerlendirme
Başarı Notu Harf Karşılığı Sistemindeki Not Aralıkları

4,00 AA 90-100
3,50 BA 80-89
3,00 BB 70-79
2,50 CB 65-69
2,00 CC 60-64
1,00 FF  00-59
0,00 FD 
0,00 FG 

(5) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) M (Muaf): Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden

muaf olmaları durumunda verilir.
b) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.
c) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız.
ç) FF: Başarısız öğrenciler için uygulanır.
d) FD: İlgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.
e) FG: İlgili dersin sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.
(6) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme ve diğer sınav sonuçlarına maddi

hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş
günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına yazılı olarak yapılır. Süresi içinde ya-
pılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzelt-
mesi talebi enstitü müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programları birinci veya ikinci öğretim programı

olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan
eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.
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Amaç
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışma-
lara uygulayabilmesini kazandırmayı,

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem
projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 20 nci madde

hükümleri uygulanır.
(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve

mali işlemleri enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eği-
tim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

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

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ikinci yarıyıl sonunda ALES’ten
en az 70 puan almak ve ilgili programda not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ilgili anabi-
lim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Baş-
vuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si top-
lanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

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

Dönem projesi
MADDE 29 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir.
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(2) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla
kesinleşir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi derslerle birlikte yürütülebilir.
(5) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kuralla-

rına uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı kurulunca onay-
lanan dönem projesi, intihal yazılım programı raporuyla birlikte elektronik ortamda ilgili ana-
bilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Prog-

ram en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının
bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere,
her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, azami altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-
meyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından

hazırlanır, anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye iletilir. Tez konusu, enstitü yö-
netim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler,
aynı usul ile yapılır.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra,
enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım kurallarına uygun olarak yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri ba-
şarı ile tamamlaması ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları yerine getirmesi durumun-
da tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

14 Haziran 2021 – Sayı : 31511                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına teslim eder. Danışman, te-
zin yazım kurallarına uygunluğu görüşü ile tezi ve sınav jürisi önerisini anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Tezler, enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine
iletilir. 

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
biri kurum dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek
üyelerden biri ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan
seçilir.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az
üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(2) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça
sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açıktır ve en az 45, en çok 120 dakika olur.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye
ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek
anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek otuz
gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme
enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca jüri üyelerinin
bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, dönem
projesi ve diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği
kesilir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü
içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul
edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savun-
maya alınır. Mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim ku-
rulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve de-

ğerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanla-
rındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2021 – Sayı : 31511



araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir
bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini
ve bu şekilde yayımlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini
amaçlayan bir programdır.

(2) Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez
savunma sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olan doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240

AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 ulusal kredi ve 300
AKTS kredisi gerektiren program en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışmasından,

oluşur.
(4) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en

çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bu-
lunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı 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.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans
programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu
lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en
az on dört dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından se-
çebilirler.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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 yarı-
yıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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 öğrencinin prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara veya doktora tezinde başarılı
olamayanlara talepleri halinde ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü, dönem projesi ve
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 37 – (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.

(2) Kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına
alınır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döne-
minde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite
üyeleri, anabilim dalı başkanı dahil beş öğretim üyesinden oluşur ve anabilim dalı başkanlığınca
anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir. Komite enstitü yöne-
tim kurulu kararı ile üç yıl süreyle atanır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından
olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci
sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan
en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını
izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden
bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda
da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve izlenmesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencinin en geç bir ay içerisinde;
a) Tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı kurul kararı alı-

narak enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
b) Tez izleme komitesi danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka enstitü anabilim dalı içinden ve başka bir anabilim/anasanat dalından veya yükseköğretim
kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danış-
manı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Doktora tezi izleme komitesi üyelerinin uzmanlık
alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili
disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir.

(3) Tez izleme komitesinde görev alan öğretim üyesinin altı aydan uzun süreli yurt dı-
şında görevlendirilmesi durumunda üyelik görevi sona erer.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir
ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi
ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasındaki süre üç
aydan az olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite 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
belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde
enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(5) Süresi içerisinde tez önerisi savunmasına girmeyen veya tez çalışması raporunu
sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğretim planındaki yükümlülükleri yerine getiren öğ-
renci, Senato tarafından belirlenmiş olan diğer koşulları da yerine getirmesi durumunda tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi savunması hariç en az üç tez
izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez savunma sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka
bir yükseköğretim kurumundan seçilir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yön-

den inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdür-
lüğüne gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
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(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından
belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav süresi en
az 60, en çok 150 dakika olur. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli ya-
pılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve
en geç otuz gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında
enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gü-
cünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bu-
lunmadıkça, savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(8) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü
içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul
edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde yeniden savunmaya
alınır. Mazeretinin belgesini enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca haklı
ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların
talepleri halinde enstitü içerisinde tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılarak kendi-
lerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını gerektiren bir uygulama ve/veya bilim ve sanata özgün bir katkı sağlamayı gerektiren ku-
ramsal bir çalışma, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçla-
yan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/çalışma önerisi, tez/çalışma,
tez/çalışma savunma sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olan sanatta yeterlik programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 21 ulusal kredi ve 240

AKTS kredisi gerektiren program en az yedi ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 ulusal kredi ve 300
AKTS kredisi gerektiren program en az on dört ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,

oluşur. 
(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, ders-

lerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğ-
rencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.
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(5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az on dört dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-
sından seçebilirler.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, danış-
manın görüşü, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun ol-
dukları lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak
alınacak bu lisans dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 43 – (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 öğ-
rencinin program ile ilişiği kesilir.

(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 programı ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarı-

yılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav
döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavı, sanatta yeterlik programı yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite üyeleri, anasanat dalı başkanı dahil beş öğretim üyesinden oluşur ve anasanat
dalı başkanlığınca anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.
Komite enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl süreyle atanır. Komite, farklı alanlardaki sınav-
ları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az
ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan
öğrenci sözlü/uygulamalı sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak
yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anasanat dalı baş-
kanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. 

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden
bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda
da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tez konusu/çalışması belirlenmesi ve izlenmesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencinin en geç bir ay içerisinde;
a) Tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir, anasanat dalı kurul kararı alı-

narak enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
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b) Tez izleme komitesi danışman görüşü, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komi-
tede tez danışmanından başka anasanat dalı içinden ve başka bir anabilim/anasanat dalından
veya yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme ko-
mitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplin-
lerarası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci
tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/çalışma konusu önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, gereki-
yorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savunma sınavında başarısız olan öğrenci bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik
tezi/çalışması izleme komitesi öğrenci sanatta yeterlik tezini/çalışmasını tamamlayıncaya kadar,
ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.
İki toplantı arasındaki süre üç aydan az olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak sa-
vunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir.
Komite raporu, anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü
müdürlüğüne gönderilir.

(5) Süresi içerisinde sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisini veya sanatta yeterlik tezi/ça-
lışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ili-
şiği kesilir.

Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme ve-

rilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına
sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere sanatta yeterlik tezini/çalış-
masını enstitüye ulaştırılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu görüşü ile
birlikte, anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2021 – Sayı : 31511



(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, en az ikisi kurum
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden
birinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. İkinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Tez/çalışma savunma sınavı, tezin/ça-
lışmanın sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anasanat dalı baş-
kanlığınca tarihi, saati ve yeri önceden ilan edilen savunma sınavı, enstitü yönetim kurulunun
aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açıktır ve en az 60, en çok 150 dakika
olur. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı baş-
kanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen
günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve en geç otuz gün
içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim
kurulu karar verir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez/sergi/konser/re-
sital/proje/temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme/tekrar kararı verir. Bu
karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde, enstitüye kişisel jüri
raporları ile birlikte tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi/çalışması başarısız bulunarak red-
dedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(6) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü
içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul
edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde yeniden savunmaya
alınır. Mazeretinin belgesini enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca haklı
ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında ilgili dü-
zeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli
düzeltmeleri yaparak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih, saat ve yerde sanatta
yeterlik tezini/çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Sanatta yeterlik tezi/çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada redde-
dilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilenlerden gerekli kredi
yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez sa-
vunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

ONUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma
MADDE 48 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla tezini sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak
kazanır. Enstitü yönetim kurulu danışmanın başvurusu 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 halinde prog-
ram ile ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
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(3) Mezuniyet tarihi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi için tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilir.

(5) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamamlayıcı bir belge
olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları,
ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir.
Diploma ekinin dili İngilizcedir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 49 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla tezini sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil
yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak
kazanır. Enstitü yönetim kurulu danışmanın başvurusu 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 halinde prog-
ram ile ilişiği kesilir.

(2) İzin başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalına yapılır. Anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(4) İzni sona eren öğrenciler, takip eden ders kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak su-

retiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yeniden
ders kaydı yaptırmaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İki yarıyıl üst üste
kayıt donduranlar, mazeretlerinin ortadan kalkması durumunda enstitüye yazılı olarak başvur-
mak koşuluyla takip eden ders kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler.

Mazeret ve izin gerekçeleri
MADDE 50 – (1) Sağlık gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şe-

kildedir:
a) Sağlık gerekçesiyle yapılan başvurularda öğrencinin hangi programa kayıtlı olduğu

dikkate alınmaz.
b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere rapor süresi kadar izin verilebilir.
c) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için öğrenci izin formu ve sağlık kuruluşlarından alın-

mış sağlık raporu gereklidir.
(2) Askerlik gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Askerlik nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı olduğu program dik-

kate alınmaz.
b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.
c) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından be-

lirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendir-
meye alınır.

ç) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.
d) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için öğrenci izin formu ve askere sevk belgesi ge-

reklidir.
(3) Maddi veya ailevi nedenlerle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, ilk yarıyıl

dâhil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2021 – Sayı : 31511



b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi
nedenlerle izin verilmez.

c) Maddi veya ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası so-
nuna kadar yapılır.

(4) Yurt dışı eğitim ile ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Yurt dışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin ka-

bul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki gelişimine ya da programı
tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır.

b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere yurt dışı eğitim
nedeniyle izin verilmez.

c) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:
1) Öğrenci izin formu.
2) Yurt dışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı

tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi.
3) Yurt dışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu

kabul belgesi.
(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet

veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en
fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme
MADDE 51 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime
devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine ge-
tirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanıldığı durumlar
MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarda seminer sunumu, tez izleme komitesi top-

lantısı, yeterlik sınavı ve tez/sanatta yeterlik savunma sınavları yüz yüze veya kayıt altına alın-
mak koşuluyla anlık görsel ve işitsel iletişim kurulabilecek şekilde uzaktan eğitim teknolojileri
kullanılarak yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Se-
nato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınacak
kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üze-

re kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-

lerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar düzen-

lemek, kurslar açmak.

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-

rinin üretim, bakım ve onarımını yapmak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak

üzere mal ve hizmet üretmek, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla üretilen mal ve hizmetleri

pazarlamak ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.
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ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda ra-

porlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yap-

mak.

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.

g) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,

broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-

mak.

ğ) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik,

pedagojik formasyon, arabuluculuk ve benzeri konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

h) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak, bunlarla

ilgili tahlil, araştırmalar ve benzeri hizmetleri yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile

ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak

ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendi-

lerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 10.000,00 (onbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine

ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşlet-

meyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler

yapmak.

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak.

c) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak ve bunlarla

ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek.
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ç) Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üre-

timinde bulunmak.

d) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak bu maddede zikredilmeyen diğer mal ve

hizmet üretimlerinde bulunmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 2.361,36 (İkibinüçyüzaltmışbirliraotuzaltı-

kuruş) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 14/9/1999 tarihli ve 23816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

7326 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINA

(ARAÇ MUAYENELERİNE) DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO:1)

I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının Bakanlığımıza

verdiği yetkiye istinaden söz konusu fıkranın uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlen-

miştir.

II- KANUN HÜKMÜ

7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, “(6) Bu Kanunun yayım-

landığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları

gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar (bu

tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca mua-

yene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı

tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı

ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas

alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5

fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan

maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına giren ala-

caklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra

hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esas-

ları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında

(bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya

ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade

edilmez.” hükmü yer almaktadır.

III- UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

- “Araçların muayenesi” başlıklı 34 üncü maddesinde, trafiğe çıkarılacak motorlu araç-

ların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli

zamanlarda muayene edilerek tespit edileceği, motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte

belirtilen süreler içinde yaptırılmasının zorunlu olduğu, muayenesi yaptırılmamış bir araçla

trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası kesileceği,

- “Muayeneye yetkili kuruluşlar” başlıklı 35 inci maddesinde, araçların muayenelerinin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme
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yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene

istasyonlarında yapılacağı, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için muayene ücretinin,

yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edileceği,

tahsil edilen tutarın tamamının Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar,

yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden

bağlı olunan vergi dairesine şekli ve içeriği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bil-

dirim ile birlikte ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, araç muayenelerinin ilgili yönetmelikte belirtilen sürelerde yaptı-

rılması zorunludur. Ancak, araç muayenesinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, mua-

yenenin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için

%5 fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine he-

saplarına aktarılması gerekmektedir.

7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile Kanunun yayımlandığı

9/6/2021 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların

31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, 2918

sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine 7326 sayılı Ka-

nunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten sonra aylık %0,75

oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile birlikte ödenmesi halinde söz ko-

nusu %5 fazlaların alınmayacağı düzenlenmiştir.

A) Kapsam ve Süre

7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamına; Kanunun yayım-

landığı 9/6/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca

zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan

araçlar girmektedir.

Kapsama giren araçların 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayene ettirilmesi

durumunda, anılan fıkra hükmünden yararlanılabilecektir.

Öte yandan, zorunlu araç muayene tarihi 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 9/6/2021

tarihinden sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene

ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi

gereğince %5 fazlanın tahsil edilmesi gerektiği tabiidir.

B) %5 Fazla Yerine Hesaplanacak Tutarın Tespiti

7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, zorunlu araç mua-

yenesinin süresinde yaptırılmaması nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca

gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan %5 fazla yerine, 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı

9/6/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile Ka-

nunun yayımı tarihinden (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar ge-

çen her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın toplamının öden-

mesi halinde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.
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Bu durumda, %5 fazla yerine hesaplanacak tutar aşağıdaki formüle göre hesaplanacak-

tır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin

Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayene-

sinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, Yİ-ÜFE aylık

değişim oranları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 ta-

rihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden

itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren

yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren

aylık %0,35 oranını ifade ettiği hükme bağlanmış olup, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas

alınarak hesaplanacak tutarın tespitinde bu oranlar kullanılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumunca, Ocak/2005 ayından Ekim/2016 ayına ait açıklanan Yİ-ÜFE

aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren esas alınacak aylık oran ekli tabloda

(Ek:1) yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim

oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate

alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı

eksi değer olması halinde, %5 fazla yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edile-

cektir. %5 fazla yerine yapılacak bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık

değişim oranı, aracın geçerli zorunlu muayene tarihinin (bu tarihin ayın son günü olması du-

rumunda da) rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, %5 fazlanın hesaplama yöntemi ve hesaplama sü-

releri değiştirilmeyecek, sadece muayenenin süresinde yapılmamasından dolayı gecikilen her

ay ve kesri için hesaplanan %5 fazla yerine Mayıs 2021 ayı dâhil Yİ-ÜFE aylık değişim oran-

ları, Haziran 2021 ayından itibaren ise %0,75 oranı esas alınacaktır.

Ancak, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “22/3/2020

ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci

maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm … uygulanmaz,” hüküm gereğince, 22/3/2020

ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için %5 fazla hesaplanmayacağın-

dan, bu tarih aralığına isabet eden süreler için Yİ-ÜFE tutarı da hesaplanmayacaktır.

Örnek 1- (A) plakalı otomobilin araç muayene süresi 26 Ağustos 2016 tarihinde sona

ermiştir.

Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 15 Ekim 2021 tarihinde yetkili

muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile

birlikte ödemesi gereken %5 fazla yerine, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fık-

rası hükmü kapsamında ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arası için %5 fazla hesaplanmadığından, aynı

süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak bir hesaplama da yapılmayacaktır.

2021 yılında otomobiller için 372,88 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre,

%5 fazlanın hesaplandığı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşa-

ğıdaki gibi hesaplanacaktır.

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar= Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yap-

tırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE

Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Ya-

pıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = 372,88 x [%19,06 + (5 x %0,75)]

= 372,88 x %22,81

= 85,05 TL

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile %5 fazla yerine ödeyeceği

tutar ve tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar

Araç Muayene Ücreti : 372,88 TL

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar : 85,05 TL

TOPLAM : 457,93 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

%5 Fazla :1.099,99 TL
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Dolayısıyla, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında aracın

muayene ettirilmesi halinde 1.099,99 TL fazla yerine 85,05 TL tahsil edilecektir.

Örnek 2- (B) plakalı otomobilin araç muayene süresi 10 Ekim 2019 tarihinde sona er-

miş olmakla birlikte, aracın çalınmasından dolayı tescil kaydı 23 Ocak 2020 tarihinde silinmiş

ve aracın daha sonra bulunması nedeniyle 17 Temmuz 2020 tarihinde yeniden açılmıştır.

Araç sahibi, 27 Ağustos 2021 tarihinde yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını

muayene ettirmek istediğinde, araç muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için

ödeyeceği %5 fazla yerine ödeyeceği tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Aracın trafikten tescil kaydının silindiği 23 Ocak 2020 ila 16 Temmuz 2020 tarihleri

arası için %5 fazla hesaplanmadığından, aynı süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alı-

narak bir hesaplama da yapılmayacaktır.

2021 yılında otomobiller için 372,88 TL araç muayene ücreti alınmaktadır. Buna göre,

%5 fazlanın hesaplandığı süre ve %5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödenecek tutar aşa-

ğıdaki gibi hesaplanacaktır.
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%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar= Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yap-

tırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE

Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Ya-

pıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = 372,88 x [%5,25 + (3 x %0,75)]

= 372,88 x %7,50

= 27,97 TL

Buna göre, araç sahibinin ödeyeceği araç muayene ücreti ile %5 fazla yerine ödeyeceği

tutar ve tahsilinden vazgeçilecek %5 fazlaya ilişkin tutar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar

Araç Muayene Ücreti : 372,88 TL

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar : 27,97 TL

TOPLAM : 400,85 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

%5 Fazla : 335,60 TL

Dolayısıyla, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında aracın

muayene ettirilmesi halinde 335,60 TL fazla yerine 27,97 TL tahsil edilecektir.

IV- DİĞER HUSUSLAR

1) 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “22/3/2020 ila

3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde

yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm … uygulanmaz,” hükmü, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü

maddesi uyarınca zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için

geçerli olup, hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmamaktadır. Bu itibarla,

zorunlu araç muayene tarihi 3/7/2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22/3/2020 ta-

rihinden sonra yaptıranlar için 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen

süreye %5 fazla hesaplanmayacaktır.

2) 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, fıkra kapsamına giren

alacaklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra

hükümlerine dayanılarak red ve iadesinin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle,

Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan %5 fazlalar red ve iade

edilmeyecektir.

3) Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında %5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarların 2918 sayılı Kanunun 35 inci

maddesinde belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5062 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5070 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5064 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5056 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5058 
  



14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5161 

—— • —— 
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5135 

—— • —— 
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5111 



Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 

 

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden; 

 
 5160 
 

—— • —— 
 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5122 
 
  



14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303 

 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 5042 

—— • —— 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5035 
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Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5162 
 

—— • —— 
 

Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5186 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BETON TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden (ADANA): 
İhale Kayıt No : 2021/325712 
1-İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2-İhale konusu hizmetin  
   adı ve miktarı : 25.000 Adet B70 Beton Travers alımı (Bağlantı Malzemesi 

Dahil) 
3-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4-Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
13/07/2021 günü saat 10:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5082/1-1 

—— • —— 
PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz parkında mevcut tüm dizel ve elektrikli araçların tekerlek patinajını önlemek 

amacıyla 4.455.000 kg Patinaj Kumu satın alınacaktır. 

 
 5086/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE UZUN SÜRELİ 
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İli : AKSARAY 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : TAŞPAZAR 

Caddesi : 5. BULVAR 

Pafta : 39L4 

Ada No : 4598 

Parsel No : 1 

Yüzölçümü : 5.616,00 m2 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 
kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
26.04.2021 gün ve 48492 sayılı yazısında belirtilen 
hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

Tahmin Edilen (Muhammen) 
Bedel 

: 34.892.846,00 - TL. (Otuz Dört Milyon Sekiz Yüz Doksan 
İki Bin Sekiz Yüz Kırk Altı Türk Lirası) 

Geçici Teminat : 1.046.786,00 - TL (Bir Milyon Kırk Altı Bin Yedi Yüz 
Seksen Altı Türk Lira) olup, bu bedel muhammen bedelin 
%3’ünü teşkil etmektedir. 

İşin Adı : “Aksaray İli, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi, 4598 Ada 
1 parsel üzerine Yapım Karşılığı Kiralama Modeli” işi 

İhale Dokümanlarının 
(Görüleceği ve Bedelsiz 
Temin Edilebileceği) Adres 

: Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım 
Emlak Birim, 
Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf 
İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya 

İhale Günü Ve Saati : 24/06/2021 - Perşembe günü saat: 11:00 

İrtibat Tlf - Faks : 0 332 350 87 20-21 - 0 332 353 61 99 
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
06.04.2021 gün ve 48492 sayılı yazısı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesine 
istinaden; 

1-Toplam sözleşme süresinin 35 (otuzbeş) yıl olarak belirlenmesi, 
2-İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, 
3-Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 3 (üç) yıl için ilk yıl 

aylık 10.000,00 (On Bin) TL + İhale artış oranı olarak alınmasının, 2. ve 3. yıllarda bu bedelin 
TÜFE oranında artış yapılarak güncellenmesi, 4. yıl aylık 195.000,00 (Yüzdoksanbeş ) TL + ihale 
artış oranı + önceki 3 yılın TÜFE artışı alınması, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar 
her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında artırılmasıyla bulunacak miktarın 
aylık kira bedeli olarak alınması, 

4-Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 
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5-Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere ait mimari, statik, 
mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, 
İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının 
alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, 
ilgili belediye, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü 
işlemlerin giderlerinin karşılanması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin 3 
(üç) yıl içerisinde tamamlanması, 

6-İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 
İnşaat alanlarında veya fonksiyonda (Otel, Dükkan/Mağaza) artma/değişiklik olması halinde 
ihalede oluşan kira bedellerinde az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7-Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka 
amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

8-İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve 
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru 
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

9-3194 sayılı İmar Kanunu’na kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken 
kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’a kadar olan 
kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar 
uygulaması görmesi halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak 
yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi, Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında ekspertize konu 
imar planında belirtilen fonksiyona (Otel, Dükkan /Mağaza) uygun olarak kullanılmak üzere 35 
(otuzbeş) yıl süreyle Yapım Karşılığı Kira ihalesine çıkarılması, 

B) İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1-Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 
Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. 
No: 33 Hükümet Meydanı Karatay - KONYA) 3. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması 
Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya 
Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına (Selçuk 
V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı hesabına 
yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 1.046.786,00-TL (Bir Milyon Kırk Altı Bin Yedi 
Yüz Seksen Altı Türk Lira) tutarındaki geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması 
halinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 
grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 
noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). 
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ı) Vergi borcu olmadığı dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 
belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 
sunması, 

j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 
ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 
uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

l) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ve 
şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek. 8) konulacağı zarf. 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. 

1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine 
isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç 24/06/2021 tarih ve saat 10.59’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

2-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi      
1. Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

3-Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 
nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 
öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 
bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 
ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 
isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

4-İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 
içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi mesai saatleri içerisinde 09:30-11:30 ile 14:30-16:30 saatleri arasında, 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir. 

6-İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler 
iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge 
Müdürlüğü sorumlu değildir. 

7-Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

8-Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler 
sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

9-İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 5125/1-1 
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SİGORTA, OG KONDANSATÖR VE PARAFUDUR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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ÇZK BAŞ TAMBURLARI VE PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi 

Sitesine ait 50 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile yeniden ihale 

edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No : 8/A Boyabat / 

SİNOP 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Boyabat / SİNOP 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 25.400.000 TL 

f) Geçici Teminatı :       762.000 TL 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 01/07/2021 - Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan 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, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 

Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No: 8/A Boyabat / SİNOP adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5187/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Kuşadası (Kapatılan) 1. İcra Müdürlüğünün 2010/9161 Esas (Kuşadası İcra Dairesinin 

Yeni Esas: 2021/2720) sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, 

Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 

Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 5204/1-1 

—— • —— 
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 

dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik 

Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile 

birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik 

Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,  

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 

ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ABD 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ALES

YABANCI 

DİL PUANI 
Özel Şart 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

Bölümü 

Doç. Dr. 1   

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora mezunu 

olup, Bilgisayar Bilimleri 

ve Mühendisliği Doçenti 

olmak. 

 5110/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4934/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4935/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4936/1-1 

—— • —— 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek 

Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz 
olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora 
belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil 
belgesini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya 
ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla 
başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 Şişli / İSTANBUL 

PROGRAMI 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMALAR 

Saç Bakımı ve 

Güzellik 

Hizmetleri 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Kimya bölümü lisans mezunu olmak, Alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, Kimya Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında 5 yıl ders 

verme tecrübesine sahip olmak. Alanında akademik 

yayınları bulunmak. 

Mimari Restorasyon 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sanat Tarihi bölümü lisans mezunu olmak, Alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, Sanat Tarihi Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim 

Kurumlarında 4 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. 

Alanında akademik yayınları bulunmak. 

 5209/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve 

sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna 

personel alımı yapılacaktır. 

Taşra Teşkilatındaki Unvan ve Boş Kadroların Dağılımını Gösteren Tablo 

SIRA NO İLİ MESLEK ADI ADEDİ SINAV ŞEKLİ 

1 AĞRI Temizlik Görevlisi 15 Kura ve Sözlü 

2 ANKARA Temizlik Görevlisi 20 Kura ve Sözlü 

3 ANTALYA Temizlik Görevlisi 10 Kura ve Sözlü 

4 AYDIN Temizlik Görevlisi 10 Kura ve Sözlü 

5 BALIKESİR Temizlik Görevlisi 12 Kura ve Sözlü 

6 BURSA Temizlik Görevlisi 10 Kura ve Sözlü 

7 ÇANAKKALE Temizlik Görevlisi 10 Kura ve Sözlü 

8 ÇANKIRI Temizlik Görevlisi 30 Kura ve Sözlü 

9 ERZURUM Temizlik Görevlisi 15 Kura ve Sözlü 

10 IĞDIR Temizlik Görevlisi 15 Kura ve Sözlü 

11 İSTANBUL Temizlik Görevlisi 30 Kura ve Sözlü 

12 KOCAELİ Temizlik Görevlisi 12 Kura ve Sözlü 

13 KÜTAHYA Temizlik Görevlisi 18 Kura ve Sözlü 

14 NİĞDE Temizlik Görevlisi 18 Kura ve Sözlü 

A) BAŞVURU ŞARTLARI 

1) GENEL ŞARTLAR 

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,  

2-İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,  

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4-İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak),  

5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, 

6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 

7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 



Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 

 

8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak, 

9-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 

gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak 

suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda 

kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

11-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan -sınav 

sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler 

veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri 

iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte 

tazmin edilecektir. 

2) ÖZEL ŞARTLAR 

1-En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,  

2-İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,  

3-İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak, 

4-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 

durumunun olmaması,  

5-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması 

gerekmektedir. 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 

tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

C) KURA İŞLEMLERİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların kura çekimi 29/06/2021 tarihinde saat 10:30’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması 

halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru 

yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet 

sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. 

Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda 

gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı olarak 

yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına 

alınacaktır. 
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Ç) KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER 

1-Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) 

ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet 

adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, 

bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir. 

2-Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti, 

3-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge. 

D) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 30/06/2021-09/07/2021 

tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. 

Cadde No: 4   06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri 

gerekir.  

E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü 

sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle 

yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 

ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 

(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı 

sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan 

alınması gerekmektedir. 

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas 

alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde 

mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı 

sıralaması belirlenecektir. 

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro 

sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
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F) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav 

kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde 

Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik 

numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla 

yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

G) ATAMA İŞLEMLERİ 

Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce istenilen belgeleri daha 

sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde 

göreve başlamaları gerekmektedir. 

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları 

yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti 

olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri 

feshedilecektir. 

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. 

Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek 

olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı 

kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle 

atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan 

veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama 

yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. 

Ğ) DİĞER HUSUSLAR 

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmaması gerekir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 

bilgilendirme ve sonuçların duyurulması işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde 

(www.goc.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4  

06370 Yenimahalle / ANKARA 

Telefon: 0312 422 08 27-29 

 5150/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Taleplere Başvuracak Adayların Dikkatine 

A-Genel Hususlar 

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün 

içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya 

https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi 

ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında 

başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir. 

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 

talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul 

edilecektir. 

3) İşçi Taleplerine başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru 

esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri 

kabul edilmeyecektir. 

4) KPSS’ ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve 

öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlamak suretiyle öncelikli belge tarihlerine 

göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek 

şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına 

gönderilecektir. 

5) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kuraya 

çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. 

6) İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde, 

öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 

sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir. 

7) İşçi Taleplerine başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 

taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumunu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı 

dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim 

tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitesinden adaylara 

duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden 

çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir. 

8) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak 

kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde 

kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

9) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü 

talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava 

katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı 

ortadan kalkacaktır. 
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10) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il 

veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin 

karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili 

olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin 

yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren 

adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde 

Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır. 

11) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz 

hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve 

kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. 

B) Özel Hususlar: 

1-Türk vatandaşı olma, 

2-18 yaşını tamamlamış olmak, 

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak, 

3-Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 

5-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir, 

6-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her 

aşamasında reddedilecektir. 

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe madde 16 'ya göre ''Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum 

tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik 

hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda 

sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı 

olmak, 

8-Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 

TEMİZLİK PERSONELİ (55 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 

1-EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) MEZUNU OLMAK 

2-30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK 
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3-ÜNİVERSİTEMİZİN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE 

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN İÇ VE DIŞ SAHA TEMİZLİĞİNDE RESMİ TATİL, 

HAFTA SONU TATİLİ İLE DİĞER GÜNLERDE 24 SAAT ESASINA GÖRE VARDİYALI 

OLARAK ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK  

KURA TARİHİ VE YERİ 

1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 22/06/2021 Salı günü 

(http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR 

kısmında yayınlanacaktır. 

2. Noter huzurunda kura çekimi 24/06/2021 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul 

Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Okuma Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. 

No: 7 Avcılar- İstanbul)yapılacaktır. 

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi 

Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde 

DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup 

ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi 

Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) 

takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe 

başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından 

başlayarak yerleştirme yapılır. 

3. Asil ve yedek adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile 

http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir. 

4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca 

belirlenir. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 

belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 

bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf. 

3. Adli Sicil Belgesi 

4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge. 

5. Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir) 

6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi 

7. Sağlık Raporu (5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı ile) 

 5091/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen 

koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek 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 : 14.06.2021 

Son Başvuru Tarihi : 28.06.2021 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm / Anabilim Dalı/ 

Program Adı ve Eğitim Dili 
Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Profesör 3 

“Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Doçentlik 

Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl 

Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle 

İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, 

“Bilgisayar Mühendisliği” Bilim Alanında 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doçent 3 

Doçentliğini “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında 

Almış Olmak, “Bilgisayar Mühendisliği” 

Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 

Doktora Öğrenimini “Bilgisayar Mühendisliği” 

Alanında Tamamlamış Olmak. “Bilgisayar 

Mühendisliği” Alanında Bilimsel Çalışmaları ve 

Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Profesör 3 

“Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Alanında 

Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş 

Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu 

ile İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, 

“Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten 

Teknolojileri” veya “Elektrik Enerjisi ve Güç 

Sistemleri” veya “Gömülü Sistemler” veya 

“Kontrol Sistemleri” Alanlarından Birinde 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doçent 3 

Doçentliğini “Elektrik-Elektronik” Alanında 

Almış Olmak, “Elektromanyetik, Mikrodalga ve 

Anten Teknolojileri” veya “Elektrik Enerjisi ve 

Güç Sistemleri” veya “Gömülü Sistemler” veya 

“Kontrol Sistemleri” Alanlarından Birinde 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 

Doktora Öğrenimini “Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak. 

“Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten 

Teknolojileri” veya “Elektrik Enerjisi ve Güç 

Sistemleri” veya “Gömülü Sistemler” veya 

“Kontrol Sistemleri” Alanlarından Birinde 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Genel Şartlar 
1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
4. 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, 

5. 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. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 
1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 
unvanı, 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. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 
5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir e-

Devletten alınacak barkotlu belge, 
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya e-

Devletten alınacak barkotlu belgeler, 
7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 

puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 
kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 
1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 
dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen 
veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu 
üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41 
 4918/1-1 



Sayfa : 330 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  Duyuru Başlama Tarihi : 14.06.2021  
Fakülte Adı : Sanat ve Tasarım Fakültesi  Son Başvuru Tarihi : 28.06.2021  
Bölüm Adı : Endüstriyel Tasarım  Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2021 
Anabilim Dalı : - Giriş Sınav Tarihi : 02.07.2021 
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi  Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2021 
Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : - 
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde 

görevlendirmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli 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 
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde 
görevlendirmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan 
genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans programından mezun 
olmak, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanından Tezli Yüksek Lisans 
programından mezun olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanında 
Doktora programına devam ediyor olmak. 

3. Türkiye’de bir Yüksek Öğrenim Kurumunun Endüstri Ürünleri Tasarımı veya 
Endüstriyel Tasarım bölümünde en az 3 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak. 

4. Mobilya Tasarımı, Ulaşım Araçları Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Tasarım Yönetimi, 
Tasarım Politikaları alanlarının en az 3’ünde profesyonel veya akademik olarak deneyime sahip 
olmak. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 

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. ALES belgesi (en az 70 puan) 
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi. 
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. 
 5155/1-1 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI & SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı 
puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet 
Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel 
pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- Genel Şartlar 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış 

olmak. 
4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS 

dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış 
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili 
ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları 
Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) 

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya 
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. 

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 
Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca 

birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi 
içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar. 

B- Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar 
1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-
Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak. 

2- En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem 
merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

C- Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar 
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-
Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik fakültelerinin 
müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak. 



Sayfa : 332 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2021 – Sayı : 31511 

 

II- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23.06.2021 

tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. 
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde 

(https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.  

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim 
kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacaktır. Aranan 
nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak 
üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday 
bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. 

Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Yüksek Seçim Kurulu resmi 
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan 
başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

III- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
1- Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 
2- Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. 

Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ 
Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri 
ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. 

3- Teknik ve Mesleki bilgi düzeyine ilişkin sözlü sınav konuları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik 
b) Veritabanı (PostgreSQL) 
c) Yazılım Geliştirme 
IV- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü sınav; Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik (20 puan), Veritabanı 

(PostgreSQL) (20 puan), Yazılım Geliştirme (20 puan), Özgüveni, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (40 puan) üzerinden 
değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 
100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. 
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 
olması gerekmektedir. 

Sözlü sınavı kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) 
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmündedir. 

V- DİĞER HUSUSLAR 
- Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek 

Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır. 
- Sözlü sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil 
edilecektir. 

- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden 
dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları 
soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 
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- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, 

nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. 

Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

VI- ÜCRET  

Yabancı Dil Sınavına katılarak (YDS) (A-D) düzeyinde puan aldığını belgeleyenler için 

ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde 

belirlenir. 

Mesleki 

tecrübe 

Yabancı Dil 

düzeyi 

Çözümleyici Aylık Brüt Tavan

Ücreti (TL) 

01/01/2021 - 01/07/2021 

tarihleri arası 

Programcı Aylık Brüt Tavan 

Ücreti (TL) 

01/01/2021 - 01/07/2021 tarihleri 

arası 

 

5 yıldan 

fazla 

A-B 8.035,67 7.443,92 

C 7.722,56 7,191,30 

D 7.548,47 7,152,52 

 

3-5 yıl 

A-B 7.443,92 7.152,52 

C 7.191,30 6.836,75 

D 7.082,77 6.731,55 

 

1-3 yıl 

A-B 6.801,68 6.520,59 

C 6.590,94 6.267,44 

D 6.477,96 6.126,21 

 

0-1 yıl 

A-B 5.832,09 5.711,74 

C 5.569,33 5.426,92 

D 5.426,92 5.284,55 

 

İlanda belirtilen ücret tutarı brüt olup, bu ücrete ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen katsayı 

artış oranları uygulanacaktır. 

Görevi 

Mesleki 

Tecrübesi 

Olmayan 

1-3 Yıl Mesleki 

Tecrübesi Olan 

3-5 Yıl Mesleki 

Tecrübesi Olan 

5 Yıldan Fazla 

Mesleki Tecrübesi 

Olan 

Çözümleyici 1,2 1,3 1,4 1,5 

Programcı 1,1 1,2 1,3 1,4 

İlan olunur. 5220/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç

Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)
–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel

Tebliği (Seri No: 1)

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


