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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.
“e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel

bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü
alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak, üretime katkıda bu-
lunabilecek her türlü ürün ve/veya ticari ürünlerin üretimini sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuru-
luşlarla AR-GE konularında iş birliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünye-
sinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
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g) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi, teknoloji ve ürün üretimlerinin ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında mülkiyet haklarının alınması ve gelirinin Üniversitenin AR-GE etkin-
liklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“f) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden ge-
lebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli la-
boratuvar altyapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştır-
ma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, iş birliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör ke-
simlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne
yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağ-
lamak.

h) Güncel teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.
ı) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-

malar yapmak.
i) Patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek

ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.
j) Geliştirilen teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş hakları çerçevesinde

yurt içi ve yurt dışı kullanımına sunmak.
k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkez-

lerle iş birliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini ger-
çekleştirmek.

l) Üniversite öğrencilerinin endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle do-
nanımını sağlamak, bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uy-
gulama becerilerini geliştirmek.

m) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-
melerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri
laboratuvarları kurmak ve işletmek.

n) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve
uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile iş birliği yapmak, broşürler, kitaplar,
videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde
ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek
kişilere olanak hazırlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir

“(1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyet-
lerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı so-
rumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde yeni Müdür görevlen-
dirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden gö-
revlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliş-
tirilmesinden sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından öğretim elemanları arasından en fazla üç mü-
dür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür yardım-
cıları; Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından
ve yıllık faaliyet raporları ve Merkezle ilgili diğer raporların hazırlanmasından Müdüre karşı
sorumludur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ğ) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek
ve denetlemek.

h) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ih-
tiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rek-
törün onayına sunmak.

ı) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri
ile ilgili esasları belirlemek.

i) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra
uygulamak.

j) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, iş birliği yapmak ve ilgili mevzuata uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleş-
tirmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla yedi kişiden
oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili
Üniversitenin öğretim elemanları arasından bilgi ve tecrübeleri esas alınarak Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan
boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine
kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlev-
leriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek.

f) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

g) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncele-
rinin alınmasına imkân sağlamak.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2014 29052
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE 

MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve

Öğretimde Mükemmeliyet 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; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Öğre-

timde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-

sar.

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: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi 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) Üniversiteye bağlı akademik birimlerin daha nitelikli eğitim-öğretim ve ders içerik-

leri oluşturmasını sağlamak.

b) Farklı kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretimin niteliğini arttırıcı mükemmeliyet te-

melli faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili politikalarına yön vermek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye bağlı akademik birimlerin eğitim-öğretim süreçlerinin daha nitelikli ol-

ması amacıyla; öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirecek; etkin ve yenilikçi öğ-
retim yöntem ve tekniklerini, öğretim teknolojilerini, ölçme-değerlendirme metotlarını ve ma-
teryal geliştirmelerini sağlayacak eğitimler ve uygulamalar düzenlemek.

b) Disiplinlerarası çalışmaların yaygınlaşması için araştırma yapmak, raporlar hazırla-
mak, projeler geliştirmek ve eğitimler düzenlemek.

c) Eğitim ve öğretimde teknoloji ve dijital ortamların kullanımı için gerekli çalışma ve
faaliyetleri düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; kamu, özel, ulusal, uluslararası kurum ve ku-
ruluşlar ile kişilere; eğitim ve öğretim alanında danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde eğitim ve öğretim programları planlamak, kurslar, seminerler, eğitim prog-
ramları, sempozyumlar, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, iş birlikleri yapmak,
projeler yürütmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve seminer
programları açmak, dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, Üniversite içinde
ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı tasarım ve beceri odaklı kurslar, atölyeler dü-
zenlemek, yerinde ve uzaktan eğitim kursları vermek.

e) Topluma bilimi sevdirmek, öğrencilerde bilim eğitimini yaygınlaştırmak ve kariyer
alanlarını genişletmek adına ihtiyaç olarak belirlenen (bilim eğitimi, girişimcilik eğitimi, proje
hazırlama eğitimi, kodlama eğitimi ve benzeri) konularda yarışma, seminer, çalıştay, atölye,
proje, yerinde ve uzaktan eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yetkili kurullarca istenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
g) Gerektiğinde Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim

içerikli faaliyetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden
sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

27 Eylül 2021 – Sayı : 31611                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca
alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel kurum ve
kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak
projeler geliştirmek ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) 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, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-
lanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine

yönelik ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay
gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
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e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-
rında deneyimli, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları
ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üze-
rine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabi-
lir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün tek-
lifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü
teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-
törü yürütür.
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
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) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğ-
retim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Danışman: Lisansüstü öğrencisine ders, proje ve tez dönemlerinde danışmanlık yap-
mak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim
programlarının yürütüldüğü enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanı olduğu ve enstitü müdür yardımcıları ile
enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ile müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

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

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-
lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

j) Müdür: Enstitü müdürünü,
k) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
l) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
m) Rektörlük: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü,
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n) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
ö) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğre-
tim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile açılır. Lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarının belirlendiği lisansüstü öğretim planları Senato tara-
fından kabul edilen ilgili yönerge hükümleri doğrultusunda enstitü anabilim dalı başkanlıkla-
rınca hazırlanır ve enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayıyla enstitünün bir anabilim/ana-
sanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program
açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığının onayıyla, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluş-
larıyla ortak programlar açılabilir. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim programlarında açılması düşünülen yeni bir ders

ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun ona-
yı ile açılır.

(2) Lisansüstü dersleri, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak zorunlu hallerde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla,
yalnızca yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri de ders verebilir. Gerekli görüldü-
ğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, müdürün olumlu görüşü ve Rektörün
onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir. Üniversite dışından gö-
revlendirme yapılması halinde bu kişilerin en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
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(3) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı il-

gili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belir-

lenir, Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersi bir kere alan öğrenci daha

sonra devam ettiği programlarda bu dersten muaf kabul edilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzak-

tan öğretim ve/veya örgün eğitim ve öğretim yoluyla yürütülebilir. Öğretim planlarında yer

alan derslerin en fazla %20’si uzaktan öğretim yöntemleriyle verilebilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisans-

üstü 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. Her akademik

yarıyılda, Enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci alınacağı ve bunların kontenjan sayı-

ları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karara

bağlanarak Senatoya sunulur. Senatonun, teklifi uygun görmesi üzerine söz konusu teklif Mü-

tevelli Heyete sunulur ve Mütevelli Heyetin kararı ile onaylanır. Ancak YÖK ile yapılan pro-

tokol dâhilinde ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için

bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği öğrenci alım ilanında be-

lirtilir ve Senatonun onayıyla duyurulur.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücreti ve öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyet ta-

rafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekli ile birlikte duyurulur.

(2) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu

maddesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Enstitü tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre lisansüstü program-

lara öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu öğrenci kaydı, YÖK kararları ve ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Kesin kayıt süresi ve kuralları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenerek

ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem

yapılır.

Akademik takvim

MADDE 10 – (1) Akademik takvim, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato ta-

rafından belirlenir.
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(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gelir. Her yarıyılın normal süresi
ara sınavlar dâhil en az on dört haftadır.

(3) Gerektiğinde eğitim – öğretim faaliyetleri ve sınavlar Senato kararıyla Cumartesi
ve Pazar günleri de yapılabilir.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde

kaydını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Öğren-
cinin derslere yazılma, ders ekleme, bırakma işlemlerine öğrenci, danışmanı ile birlikte karar
verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz.
Bu durumdaki öğrenci öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez; ancak kayıt yenilenme-
yen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin öğrencisi ol-
duğunu belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yaz öğretimi
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminin usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde Senato tarafından düzenlenir.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Öğretimin, Üniversitenin hangi programlarında Türkçe, kısmen veya

tamamen yabancı dille yapılacağına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından
karar verilir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile belirli
programlarda tüm dersler ya da bazı dersler, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yabancı dilde
verilebilir. Türkçe ile eğitim yapılan derslerde ise belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar iz-
lenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danış-
manın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla proje ve tez çalışmaları ile rapor ve seminer sunumları söz konusu yabancı
dilde hazırlanabilir.

(3) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim eleman-
larının 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Yurt dışı eğitim
MADDE 14 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa ya da uzun

süreli eğitim veya uygulama imkânları sağlanabilir. Bunlar, enstitünün özel anlaşmalarla or-
taklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından ya da öğrencinin kendi girişimleri ile
bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Ancak bunların, öğrencinin enstitüdeki
eğitim programına dâhil edilebilmesi için öğrenci yurt dışına gitmeden önce bununla ilgili ola-
rak danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı gerekir. Bu kapsamda yurt dışında geçirilen süre, bu Yönetmelikteki öğ-
retim sürelerinden sayılır. Ayrıca, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları yurt dışındaki öğre-
timde de aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS kredileri eşdeğerliğinin be-
lirlenmesinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış belgeler esas alınır. Bu mad-
dede belirlenen hususlara ilişkin işlemler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanmak suretiyle yürütülür.
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(2) Bu madde kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kre-
dileri toplamı, programda alınması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sinden fazla
olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-
rütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans dip-
lomasına ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü
kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına 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) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı
ile belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi
ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmede esas alınabilir. Hangi yüksek lisans programı için
hangi usulün kullanılacağı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

(5) 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.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

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

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
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c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-
ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 17 – (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 yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

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

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

Süre
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kaydolduğu 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 enstitü tarafından belirlenen başarı koşul-
larını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler,
asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye ilgili formu doldurarak önerir. Tez danışmanı ve tez konusu
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim
kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan tez ya-
zım kılavuzuna 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 ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) 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,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya biri öğrencinin tez
danışmanı, en az ikisi de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş öğretim üye-
sinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman,
tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve anabilim/anasa-
nat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının yazılı onayıyla tezi elektronik ortamda enstitüye
gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması bir sonraki yarıyılın ders kayıt-
larının başlamasından önce yapılır. Bu tarihin geçirilmesi halinde tez savunmasının yapılabil-
mesi için öğrencinin yeni dönem için tez kaydı yaptırması gerekir. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit
edilir. Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde
ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturu-
lur.

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

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve bir elektronik kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
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nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü
yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının 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 Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-
lıkta geçen süre hariç, kaydolduğu 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 ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora 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.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki 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 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uz-
manlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık me-
zunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değer-
lendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun oldukları 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.

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

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

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, lisans ders planı on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek
lisans derecesine sahip sayılır.

(3) 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 YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü ku-
rulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2021 – Sayı : 31611



(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci

kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile ALES

puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan enstitü kurulunun önerisi üzerine

Senato tarafından belirlenir.

(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 enstitü kurulunun önerisi ile Senato

karar verir.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili ders-

lerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü 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 yarıyıl sonuna kadar tamam-

layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ilgili formu doldurarak enstitüye önerir. Tez danışmanı

ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir.

Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belir-

lediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-

mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin

tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları

gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-

cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişi-

lerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (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) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar

yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin doktora
yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan
alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değer-
lendirir ve başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 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.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (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, enstitü anabilim/anasanat 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
enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi
sınavına girmeyen öğrencilerin başarısız olduğu ilgili form doldurularak enstitüye iletilir ve
notu “U (Başarısız)” olarak sisteme işlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı ola-
rak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(6) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusu değişikliği ihtiyacının hasıl olması
durumunda tez danışmanı durumu bir dilekçe ile enstitüye iletir. İhtiyaç görülmesi halinde tez
izleme komitesi yeniden oluşturulur ve öğrenci tez önerisini yeni teşkil edilen komiteye sunar.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından onaylanmış tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uygun biçimde yazar 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 oldu-
ğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Tez savunması yapabilmek için mevcut tezden türetilerek ulusal veya uluslararası
hakemli bir dergide yayımlanmış bir makalenin bulunması gerekir. Öğrenci makalesinin dergide
yayımlanmış halinin bir kopyasını, makalenin yayımlandığı derginin kendi makalesinin gö-
rüntülenebileceği linkini, böyle bir link yoksa derginin editöründen aldığı ve makalenin ya-
yımlandığını belirten yazıyı tez teslim formunun ekinde enstitüye sunar.

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

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci danışmanın
jüride yer alması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
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enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden ilgili formu
kullanarak yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı
onayıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

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

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle
başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü
kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo ince-
lemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler enstitü kurulunun önerisi
ve Senato kararı ile belirlenir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir. 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;

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

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozuk-

luğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına, yalnız ALES puanı ile
de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer
puanlar, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, gü-
zel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabu-
lünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili
derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü 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 sonuna kadar ta-
mamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üni-
versite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
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(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2021 – Sayı : 31611



loması 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
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Derslere devam

MADDE 41 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve semi-
nerlerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam
şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler
için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-
maz.

Sınavlar

MADDE 42 – (1) Yarıyıl içindeki kısa sınavlar ile ödev, seminer gibi çalışmaların ta-
rihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavlarının programı akademik takvime göre belirlenip enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
lanarak ilgili sınavın başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavların, yazılı kâğıt orta-
mında yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders kataloğunda be-
lirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir. Ayrıca
söz konusu sınavlar, 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.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şif-
relenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav gü-
venliğinin sağlanmasında YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(4) Sınavı, dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sı-
navı kimin yapacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca karar verilir.

(5) Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınavına gir-
mek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek sınav tarihinden
itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletir. Öğrencinin mazeretli sayılmasına Senato tara-
fından belirlenen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeret
sınavları ara sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde dersin öğretim elemanı tarafından be-
lirlenen tarih ve saatte topluca yapılır. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu mazeret sına-
vından aldığı nottur.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.
(7) Yarıyıl sonu sınavında (FF) notuyla başarısız olanlar ile yarıyıl sonu sınavına gir-

meyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 43 – (1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde

ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. Ensti-
tüye yapılan itiraz dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve enstitü
yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(2) İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde
yapılır. Bu durumda enstitü yönetim kurulu biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik
bir komisyon oluşturur. İnceleme sonucu enstitü yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde
karara bağlanır.

(3) Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde, öğretim ele-
manı başarı notunun ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde enstitüye dilekçe ile başvurur.
Konu enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başarı notunun belirlenmesi ve notların teslimi
MADDE 44 – (1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk

haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Bir dersin başarı
notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, se-
miner, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bü-
tünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi sure-
tiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az
ve % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirmesinde, bir dersin yarıyıl sonu sınavı veya bü-
tünleme sınavı notunun en az 70 olması gerekir, notu 70’ten düşük olan öğrenci o dersten ba-
şarısız sayılır.

(2) İlgili öğretim elemanı her dersin başarı notunu öğrenci bilgi sistemine işler ve not
listesini imzalayarak sınav evrakıyla birlikte akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili
birime teslim eder. Sınav evrakı ilgili birimde iki yıl saklanır.

Notlar
MADDE 45 – (1) Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf

notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:
Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı

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 00 – 69

(2) Aşağıdaki notlar ortalamalara katılmaz:
a) S (Yeterli): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden, tez

semineri veya tezden alınan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
b) U (Yetersiz): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden, tez

seminerinden veya tezden alınan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
c) P (Gelişmekte olan): Tezini bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğ-

renciye verilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2021 – Sayı : 31611



ç) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür.

d) -1/NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına gir-
mediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür.

Başarı durumu
MADDE 46 – (1) (S), (CC) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır;

(FF), (U), (NA), (-1/NP) notu alan ise başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir.
(2) Genel not ortalaması (GNO), 2.50 ve daha yukarı olan ve öğretim programında ba-

şarısız dersi bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 47 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tek-

rar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 48 – (1) Bir dersin kredi değeri haftalık teorik saati ile uygulama/laboratuvar

saatinin yarısı toplanarak bulunur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS
kredisi, öğrencinin bir derse ayırması gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.

Yarıyıl ve genel not ortalaması
MADDE 49 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin

her birinin 4.00 üzerinden başarı katsayısının, derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpılma-
sından sonra elde edilen toplamın, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belir-
lenir. Sonucun küsurlu çıkması durumunda sayı, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve tama
iblağ olunur.

(2) GNO, birinci fıkrada belirtilen yöntemin alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde
edilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler
katılır.

Ders muafiyeti
MADDE 50 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci, ders alma ve bırakma süresi

sonuna kadar gerekli belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurarak önceki yükseköğrenimi sıra-
sında başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasını isteyebilir ve bu talep enstitü yönetim kurulu
tarafından Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre değerlendirilerek
karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler
MADDE 51 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik ders-

lerden sadece öğretim programındaki kadarı, en yüksek not alınandan başlayarak katılır; ar-
tanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek
olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri
fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Diploma tanzimi ve geçici mezuniyet belgesi
MADDE 52 – (1) Sorumlu olduğu derslerden GNO’su 2.50 ve üzerinde olan ve mezu-

niyetle ilgili yükümlülüklerinin tamamını başaran öğrenciye tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek
lisans veya doktora diploması verilir. Diploma tanzim biçimi ve hangi bilgileri içereceği ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.
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(2) Diploması hazırlanıncaya kadar ve diploma ile değiştirilmek üzere öğrenciye bir
defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 53 – (1) Yarıyılın başlangıcından itibaren ilk bir ay içinde enstitü yönetim

kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan nedenlerle öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl
olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, tabii afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi
mazeretlerin öğrenci tarafından belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez, diğer eğitim-öğretim faaliyet-
lerine katılamaz ve sınavlara giremez.

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık durumunun düzeldiğini yine
sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) İki yarıyıl kaydı dondurulan öğrenci ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek
isterse, bu talebi enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-
maz.

Kayıt silme
MADDE 54 – (1) Kendi isteği ile enstitüdeki kaydını sildirmek isteyen öğrenci ensti-

tüye yazılı olarak başvurur; ilgili birimlerinden alacağı ilişik kesme belgelerini ve içinde bu-
lunduğu yarıyıl ücretinin tamamını ödediğine dair belgeyi ibraz ettiği takdirde ilgili yönetim
kurulu kararıyla kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir, dosyasındaki diploma ve diğer belgeleri
verilir.

(2) Başka bir öğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin enstitü yönetim kurulu
kararıyla kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma ve diğer belgeler ilgili
yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin
ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma
ile diğer belgeleri verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 55 – (1) Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yük-

sek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki
bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar bilimsel hazırlık programına alınabilir.

(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 ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin toplam kredisi 30’u geçemez.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili devam, ders sınavları, ders not-

ları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisans dersleri

için 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniver-

sitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, yüksek lisans dersleri için bu Yönetmeliğin ilgili

hükümleri esas alınır. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yer-

leştirildikleri statüye göre işlem görürler.

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

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

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

programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 56 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-

rafından yürütülür.

(3) Özel öğrenciler başvurularını ilgili formu kullanarak, almak istedikleri derslerin öğ-

retim elemanlarının ve anabilim dalı başkanının onayını alarak yaparlar.

(4) Enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci statüsünde ders alacak olan öğrenciler

kayıtlı bulundukları programın bursluluk statüsüne göre değerlendirilirler. Devlet üniversite-

lerine ve vakıf üniversitelerinin tam burslu kontenjanlarına kayıtlı öğrencilerden ders ücreti

alınmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 57 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü programlar arasında yatay geçiş başvuruları ekinde lisansüstü transkripti

ile ders tanımları yer alan bir dilekçe ile yapılır.

(3) Başvurularla ön değerlendirmeyi, başvurulan programın bağlı olduğu anabilim/ ana-

sanat dalı tarafından oluşturulan komisyon yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması

dikkate alınarak değerlendirilir ve adayın uygun görülmesi durumunda geçiş sağlanır.

(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil et-

mez.

(5) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürül-

mesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanı-

lır.

(6) Anabilim/anasanat dalı tarafından oluşturulan komisyonlar öğrencinin daha önceki

dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin

alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri

belirler.
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(7) Doktora programlarına geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler daha önceki prog-

ramlarında yeterlik sınavını geçmiş olsalar dahi tekrar sınava alınırlar. Bu öğrencilerin daha

önce kabul edilmiş bir tez önerisi olsa dahi oluşturulacak tez izleme komitesine tez önerisi sun-

mak durumundadırlar.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi

tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına (YÖKSİS) işlenir.

(9) İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eği-

tim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş

işlemleri iptal edilir. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre YÖKSİS’e işle-

nir.

Disiplin

MADDE 58 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciye uzaklaş-

tırma aldığı sürenin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden

mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğ-

renci, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına

giremez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 59 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres

vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabi-

lir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya

ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğ-

rencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Ya-

bancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

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: İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hiz-

met hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim
ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı
uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt
dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde
kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluş-
turulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağla-
mak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faali-

yetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat
hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak
programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki
çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,
yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü ta-
nıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğren-
cilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara ka-
tılarak tanıtım masaları açmak.

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür
çalışmalara katılmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üni-
versitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalara yönelik
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli
üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eği-
tim araçlarının paylaşımını sağlamak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere
Türkçe öğretmek.

i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma
uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ül-
kenin dilini öğretmek.

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak ama-
cıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.
l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik

sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2021 – Sayı : 31611



m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

n) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmala-
rını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gös-
teri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

o) Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak veya Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. 

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının
görevine aynı usulle son verilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını

Rektöre arz etmek. 
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından
iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü
için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür ta-
rafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi

için Müdürü görevlendirmek.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyetleri konu-

sunda yeterliliklere sahip Üniversite bünyesinden veya istekleri halinde ilgili kurum yetkilisinin
onayı üzerine Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üç kişi olmak
üzere toplam dört kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendir-

meler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 15 – (1) 29/6/2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev-
lerine 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) Dış paydaş: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji ge-

liştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, lojistik merkez ve kanunlar ile kurulmuş teşebbüs,
özel kurum ve kuruluşları,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş: Kafkas Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek

yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Merkez: Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ve Kars kentinde, lojistik konularında

üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler
oluşturmak, lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirleyerek bölgenin rekabet
edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gerek Üniversite içi gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan lojistik ile il-

gili konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
b) Bölgede lojistik bilgisine ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara eğitim ve uygu-

lama konularında destek olmak.
c) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle

birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim program-
ları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek.

ç) Sektörün temsilcileriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ge-
liştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.
e) Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü

yayını gerçekleştirmek ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür ye-
niden görevlendirilebilir veya gerektiğinde süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Mü-
dürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun kararını müteakip Rek-

törün onayına sunmak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun her yıl Aralık ayında Rektörlüğe sunulmasını sağ-

lamak.
e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım plan ve programını hazırlamak ve Yönetim

Kurulunun kararını müteakip, zamanında Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
g) Danışma Kurulunda benimsenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

yulduğunu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında bir sonraki Danışma Kurulu
toplantısında rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları

arasından lojistik konusunda uzmanlaşmış iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları,
Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur-
lar.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki kişi dâhil olmak üzere toplam beş üye-
den teşekkül eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa salt çoğunlukla
toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Müdürün gündeme getirdiği konuları görüşüp karara bağlamak.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların; lojistik ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin oluşum

amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç
üye ile istekleri olması kaydıyla Üniversite dışından Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla
doğrudan ilişkili çalışmaları bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen üç üye dahil olmak üzere toplam dokuz
üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama
yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve
bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor ha-
linde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) GANO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına alınacak

öğrenci sayısı ve giriş koşulları; ilgili birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Yüksek-
öğretim Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir. Kayıtlar; Yükseköğretim Kurulu, Üniversi-
telerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen esas-
lara uygun olarak, Rektörlükçe istenen belgeler sunularak belirlenen tarihlerde yapılır. İstenen
belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca aslı görülerek onaylanacak örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar.
Ancak, mazereti olan ve mazeretini belgeleyen adayların kaydı, vekilleri veya kanuni temsil-
cileri tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, üniversite öğrencisi
olma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

“(4) Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-devlet sistemi üzerinden de
yapılabilir. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, programın özel durumuna göre is-
tenebilecek belgeleri ders kayıt tarihleri içerisinde ilgili birimlere teslim ederler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir elektronik kimlik kartı
verilir. Kimlik kartlarının kaybolması veya yıpranması halinde, kayıp ilan belgesini ilgili de-
kanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunmaları durumunda yeni bir kimlik kartı verilir. Öğ-
rencinin mezuniyeti veya herhangi bir şekilde Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde kimlik
kartı iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ders kayıt yenileme işlemlerinin sonuçlandırılmasının takibinden öğrenci sorumludur.”

“(8) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri
hariç, Senatonun öğrencinin öğrenim gördüğü programın özelliğine göre belirlediği ders saati
sınırlamaları dikkate alınarak ders kaydı yaptırdığı yarıyıl itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-
ması (GANO) en az 3.00 olan ve bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olan
öğrenciler, ön koşullu dersler hariç haftalık kırk ders saati limitini aşmamak koşuluyla bulun-
dukları dönemin bir üst sınıfından en fazla 3 ders alabilirler. Ayrıca herhangi bir sebeple kendi
isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün
veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak
sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %75’inden muaf olanlar Senatonun belirlediği
esaslar doğrultusunda istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders
alabilirler. Bu durum öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimden erken mezun olması sonu-
cunu doğurduğunda, mezuniyete ilgili akademik birimin yönetim kurulu karar verir.”
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“(10) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yap-
tırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler. Ancak sekizinci
fıkrada belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencilerin; ANO’su her yarıyıl, YANO’su her eğitim-öğretim yılı, GANO’su ise
bir ve birden çok yarıyıl/yıl sonunda hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,
muafiyet sınavı, yeterlilik ve düzey belirleme, tek ders mezuniyet, mezuniyet ortalama yük-
seltme baraj sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar olarak düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kafkas Üniversitesi de dahil olmak üzere, herhangi bir yükseköğretim kurumunda

daha önce yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlardan,
hazırlık eğitiminden başarılı oldukları yıl itibarıyla beş yıllık süreyi aşmamış olanlar yabancı
dil hazırlık programından muaf tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tek ders mezuniyet sınavı, mezuniyet için ortalama yükseltme sınavı ve azami
öğrenim süresi sonundaki ek sınavları”

“(6) Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencilere
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince yapılan ek sınavlardır.  

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde
ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. 
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Bu sınavda en

az 60 alan öğrenci bu dersten aldığı ara sınav notlarına ve yüzde hesabına bakılmadan başarılı
sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç
yarıyıl ek süre verilir. 

d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.

e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğ-
rencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır.

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde me-
zuniyet için gereken GANO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğ-
retim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan
yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular; öğrencilerin mazeret-

lerini şahsen ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunmaları durumunda, yarıyılın/yılın
başlangıcından bir ay önce başlar, ders kayıt haftasının ikinci günü sona erer. Sağlık nedenine
dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. İlgili birim yönetim kurulları başvu-
ruları ders kayıt süreleri sona ermeden sonuca bağlar, öğrenciye ve ilgili yerlere tebliğ eder. 

(2) Kayıt dondurmak için 32 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mazeretler ge-
çerlidir.

(3) Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl
süre ile kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve sağlık nedenlerinden do-
layı yapılacak kayıt dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve kayıt dondurma süreleri ilgili yö-
netim kurulunca değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde bu süreler aşılabilir.

(4) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-
rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(5) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Mazereti nedeniyle
bir yarıyıl/yıl kayıt donduran öğrenci öğrenime geri dönmek isterse devamsızlık sınırını aşma-
mak kaydıyla, dekanlık/müdürlüğe bir dilekçe ile müracaatı halinde ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıt dondurma ortadan kaldırılabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Dikey geçişle, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksek-

okulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarının kayıt ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2012 28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/2/2013 28563

2- 11/4/2013 28615

3- 24/6/2014 29040

4- 24/7/2014 29070

5- 6/4/2015 29318

6- 21/1/2016 29600

7- 18/9/2017 30184

8- 18/4/2018 30395
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8839 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8917 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8930 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8928 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8929 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8853 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8921 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8922 

—— • —— 
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8960 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 

 
    8883/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait; 

S. 

NO 
MAH. 

TARİH VE 

SAATİ 
PAFTA ADA PARSEL 

TOPLAM 

m2 

İMAR 

DURUMU 

MUH. BED. 

TL 

GEÇ. TEM. 

TL 

1. Ayarık 
12.10.2021 

Saat.14:00 

G33C-

20A-2A 
2838 1 7249,68 

E:0,40 

Yençok: 2 Kat 

Konut Alanı 

4.760.000,00-

TL 

142.800,00-

TL 

2. 
İbrahim 

Çayırı 

12.10.2021 

Saat: 14.30 

G33C-

20A-1D 
2873 2 4752,61 

E:0,90 

Yençok:9.50 

Konut Alanı 

4.600.000,00-

TL 

138.000,00-

TL 

3. Çepni 
12.10.2021 

Saat: 15.00 

G33C-

24B-2D 
4456 1 2298,05 

E: 2,00 

Yençok: 5 Kat 

Ticaret Alanı 

3.500.000,00-

TL 

105.000,00-

TL 

4. Gülabibey 
12.10.2021 

Saat: 15.30 

G33C-

24B-3C 
4730 3 2490,05 

E: 1.75 

Yençok: 8 Kat 

TİCK Alanı 

3.750.000,00-

TL 

112.500,00-

TL 

Bedeller üzerinden 4 adet taşınmaz ilanda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi 
dahilinde ayrı ayrı satılacaktır. 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 12.10.2021 Salı günü İlanda Belirtilen saatlerde Belediyemiz Turgut 
Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A)  Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  
B)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez).  
C)  İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; yıl içerisinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

D)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi.  

E)  Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).  
F)  Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.  

G)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I)  İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 
İ)  Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) 
*  İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 12.10.2021 

Salı günü Saat 13.45’e kadar belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis salonunda 
bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir.  

Keyfiyet ilan olunur. 8872/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Şirketimize bağlı Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Hopa HES ve Tortum 

HES ambarlarında bulunan 4 adet Ana Güç Trafosu ile birlikte toplam 1378 kalem muhtelif 

malzeme ve araç yedek parçası ile Deriner HES’te bulunan 41 adet akım trafosunun kapalı teklif 

alma usulü ile piyasaya satışı yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : STŞ 2021 / 29 

1- İdarenin 

a) Adı ve Adresi : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Bucak 

Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN 

b) Telefon Numarası : 0 466 351 3620 

c) Fax Numarası : 0 466 351 6876 

2- İhale Konusu İşin Adı, 

    Miktarı ve Türü, : İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı 

     Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğüne bağlı 

Hopa HES ve Tortum HES ambarlarında bulunan 4 adet 

Ana Güç Trafosu ile birlikte toplam 1378 kalem 

muhtelif malzeme ve araç yedek parçası ile Deriner 

HES’te bulunan 41 adet akım trafosu 

3- İhale Konusu İşin 

a) İhale Dokümanı Bedeli : 118,00- TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın Görülebileceği/ 

    Satın Alınabileceği Yerler : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 

Eskişehir yolu 7. Km No: 166 Kat: 6 No: 620 Çankaya/ 

ANKARA 

     EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü - 

Bucak Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN 

c) İhale Usulü : Kapalı Teklif Alma Usulü 

d) Son Teklif Verme  

    Tarih ve Saati : 12.10.2021 - 11:00 

e) İhale Tarih ve Saati : 12.10.2021 - 11:00 

f) Tekliflerin Verileceği Yer : Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü - Bucak 

Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN adresine 

elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

     Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir. 

g) İhale Dokümanına Ulaşılabilecek 

    İnternet Adresi : www.euas.gov.tr 

4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) 

takvim günü geçerli olacaktır. 

Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 

    8924/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Nurkay Makina Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Nurkay Makina ve 

Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile 
oluşturulan ve satışına karar verilen “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından 
Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 

kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra 
yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) 

belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 
MALİK 

Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Şartname” ekinde detay bilgileri 
belirtilen, “Malik”e ait; Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Salihiye Mahallesi, 106 ada 5-6-7-8 ve 10 

parselde kayıtlı gayrimenkuller ile 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve fabrikada bulunan 
makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 

haklardan (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşmaktadır.  
MUHAMMEN BEDEL  

“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 15.800.000-
(Onbeşmilyonsekizyüzbin) TL’dir. 

TEMİNAT  
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 1.580.000.-(Birmilyonbeşyüzseksenbin) 
TL nakit teminatın, “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile 

yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 

teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, 
T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın 

doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 
teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
18.10.2021 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 

elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 19.10.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI  
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2.Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden 
fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3.Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4.“Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.  
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak 
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 
“Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 
3862 34 no.lu TL hesabına 1.000-(Bin) TL’yi “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür.  

Tesis Ziyareti 28.09.2021 / 15.10.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis 
ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat 
edebilirler.  

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000- (Bin) TL’yi “Nurkay Makina Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekont aslı ile “Gizlilik 
Taahhütnamesi” imzalayarak “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın 
almış olmaları şartıyla, tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis 
ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez.  

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir.  
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

22.10.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 

tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 

Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 

şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 

fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 

şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR  

1-“Şartname”de belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale sonucunun 

“İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk 

Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 

değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 15.10.2021 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143  

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel :  0 212 340 20 59 

 0 212 340 24 29  

 0 212 340 18 15  

 0 212 340 20 40 

 0 212 340 14 87 

 0 212 340 22 58 

 0 212 340 20 57 

 0 212 340 18 15 

 9005/1-1 
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SATIN ALMA VE SÖZLEŞME YÖNETİM UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.1-02 
1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon, davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde 
istihdam edilmek üzere Ankara iline 1 Satın Alma ve Sözleşme Yönetim Uzmanı alınacaktır. 
İlgili Uzman proje süresince Ekim 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam 
edilecektir. Sözleşmeler idarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının 
durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, 
Ekim 2021’de başlatılması planlanmaktadır. 

3. Aranılan Nitelikler: 
- Muhasebe, Finans, Ekonomi, Mühendislik, Hukuk, İşletme, Ticaret ve benzeri 

alanlarda lisans derecesi, 
- 5 yıl satın alma deneyimi, 
- Uluslararası finanse edilen projelerde en az 3 yıllık deneyim, 
- Tercihen Dünya Bankası'nın satın alma kural ve prosedürleri hakkında bilgi ve 

deneyim, 
- Kamu kurumları ve/veya uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimi, 
- Türkiye'deki kamu alımları / satın alma kuralları ve prosedürleri hakkında temel bilgi, 
- İngilizce ve Türkçe dillerinde içerik üretebilmek için Türkçe ve İngilizce dillerinde 

sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi, 
- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilme, 
- Takım çalışması becerileri, 
- Analitik düşünme ve problem çözme becerileri, 
- Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya minimum 1 

yıl ertelemiş bulunmak, 
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uygun çalışma, 
- Seyahat için herhangi bir kısıtlamanın olmaması. 
4. Görev ve Sorumluluklar; 
- Dünya Bankası'na sunulmadan önce, tedarik planının STEP sistemine gerekli formatta 

hazırlanması / güncellenmesi / yüklenmesi, 
- Tüm alınan mal ve hizmetlerin onaylı Satın Alma Planına uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, 
- Satın Alma Planının hazırlanması aşamasında, sözleşme paketlemesinin proje 

uygulaması için etkili olduğundan ve Dünya Bankası kriterlerini karşıladığından emin olmak, 
- İhale ile ilgili görevler için Planların, Programların ve Bütçelerin hazırlanmasına ve 

revize edilmesine katkıda bulunmak, 
- Dünya Bankası'nın satın alma kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak yürütülecek 

tüm tedarik faaliyetleri için PUB ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilgili birimlerini 
desteklemek, 

- Gelecekte kısa listelere dahil edilme olasılıkları veya gelecekte tekrar değerlendirilmeleri 
için mal, iş, danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetlerinden alınan ilgi mektuplarının veri 
tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek. 

5. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
6. Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 11.10.2021 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırılması gerekmektedir. 
frit@tarimkredi.org.tr 
    8894/1-1 
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MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 / 577487 

Dosya no : 2122083 

1- İDARENİN : 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

     Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Martoperfaratör yedekleri: 82 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip; 45 takvim günü. 

3- İHALENİN : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

     Satınalma Dairesi Başkanlığı 

     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 13/10/2021 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 13/10/2021 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8904/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Reyhanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/503 Esas, 2019/81 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu 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. 

    8910/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Macun Mahallesi, 64669 ada 1-2 parseller ve 64670 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (84335-EK), Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    8860/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İyilik Sağlık Vakfı (İSV). 

VAKFEDENLER: Ahmet AKYOL, Nuray GÜNDÜZ AKYOL, İbrahim DOĞAN, 

İbrahim Ethem GÖREN, Özlem GÖREN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.09.2021 tarihinde kesinleşen 08.07.2021 

tarihli ve E: 2021/19, K: 2021/249 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ahsen-i takvim üzerine yaratılmış olan “İnsan”ın ihtiyaç duyduğu 

sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktır. Vakıf insana “borçlu”dur. Söz konusu borç 

vakfın varlık felsefesini oluşturmaktadır. İyilik Sağlık Vakfı sağlık problemleri olan 

vatandaşlarımızın tedavi süreçlerine yardımcı olmak ve senette belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000 TL.- (İkiyüzellibinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Ahmet AKYOL, Nuray GÜNDÜZ AKYOL, İbrahim Ethem 

GÖREN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları o andaki vakıf yönetiminin teklifi ile vakfın kuruluş 

amacına en uygun bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    8890/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 

sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde 

yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı 

zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 

atama kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 

7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  

10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
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2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 

80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

İşletme 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktora 

derecesi sahibi olmak.Yasama siyaseti, karşılaştırmalı 

siyasi kurumlar, nicel araştırma yöntemleri konularında 

çalışmaları ve uluslararası dergilerde yayınları olmak ve 

bu alanlardan birinde ders vermiş olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Dr. 

Öğretim 

Görevlisi 

1 

Ekonometri alanında yüksek lisans veya doktora yapmış 

olmak. Ekonometri ve iktisat alanında lojistik yönetimi 

veya uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinin sayısal 

derslerine yönelik çalışmalar yapmış olmak. 

Uluslararası ticaret ve lojistik veya lojistik yönetimi 

bölümlerinde en az 3 yıl İngilizce ders vermiş olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olup tezli yüksek 

lisans - doktora programına kayıtlı olmak (Yapı alanında 

görevlendirilecektir). 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

Üniversitelerin yazılım mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, ya da 

bilgisayar bilimleri bölümlerinden birinden lisans 

derecesine sahip olmak ve belirtilen dört bölümden 

birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilişim 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım 

mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 

lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen üç bölümden 

birinde yüksek lisans programına kayıtlı olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım 

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, ya da 

bilgisayar bilimleri bölümlerinden birinden lisans 

derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde 

yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 

    8902/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır. 

İlan Tarihi : 27.09.2021 

İlan Bitiş Tarihi : 11.10.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

Profesör 1 

‐ Tasarım bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, 

‐ Bilgilendirme Tasarımı, Veri Görselleştirme ve Sanal 

Gerçeklik konularında uluslararası yayınlar ve uygulamalar 

yapmış olmak. 

BAŞVURU EVRAKLARI 

• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 

• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 

• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi) 

• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 

• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 

• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 

• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 

faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 

internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul 

    8940/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

UNVANI 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Prof. Dr. 1 

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Doçent 1 

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, 

Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarının 

birinde yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Doçent 1 

Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, 

Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarının 

birinde yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, 

Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarının 

birinde yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, 

ruh sağlığı ve hastalıkları alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Prof. Dr. 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olmak, alanında Yüksek Lisans 

Doktora yapmış olmak. Alanında doçentlik 

unvanı almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Doçent 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olmak. Yüksek Lisans Doktorasını 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olmak. Yüksek Lisans Doktorasını 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

tamamlamış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 Hemşirelik alanında Doktora yapmış olmak.
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Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni 

Hukuk ve/veya Borçlar Hukuku alanında 

Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, 

İngilizce diline iyi derecede hakim olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Öğretmenliği 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Eğitim 

Yönetimi Bilim dalında Yüksek Lisans ve 

Doktora derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Lisans, Yüksek Lisans ve doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinde 

tamamlamış olmak. Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. 

Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini 

sağlamış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını 

Mekatronik Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği Bölümlerinden birinde 

tamamlamış olmak. 

Adayların; 

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

2. 2 Adet Fotoğraf 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 

belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 

yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim 

Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (27.09.2021-11.10.2021) 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet 

CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet 

CD/USB olacak şekilde) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 11.10.2021) 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

    8884/1/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES - YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Beslenme 

ve Diyetetik alanında 

tamamlamış, alanında 

Yüksek Lisans veya Doktora 

yapıyor olmak. 

ALES:70 

YDS:50 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Arş. Gör. 2 

Çocuk Gelişimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Okul 

Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi 

Öğretmenliği alanlarının 

birinden lisans mezunu 

olmak, İlgili alanların birinde 

Tezli Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

ALES:70 

YDS:50 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Öğr. Gör. 1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olmak. Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon Anabilim 

dalında Tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, 

ALES:70 

YDS:50 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Arş. Gör. 1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olmak. Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon Ana Bilim 

Dalında Tezli Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

ALES:70 

YDS:50 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Öğr. Gör. 1 

Hemşirelik Lisans mezunu 

olmak, Hemşirelik Anabilim 

dalında Tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, Hemşirelik 

alanında Doktora yapıyor 

olmak. 

ALES:70 

YDS:50 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. 1 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

alanında Lisans ve Tezli 

Yüksek Lisansını 

tamamlamış olmak. Okul 

Öncesi Eğitimi alanında 

doktora yapıyor olmak. 

ALES SAY 

70 
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Gedik Meslek 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. 1 

Çocuk Gelişimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi, Okul 

Öncesi Öğretmenliği, Okul 

Öncesi Eğitimi alanlarının 

birinde Lisans ve Tezli 

Yüksek Lisans yapmış 

olmak. İlgili alanların birinde 

doktora yapıyor olmak. 

ALES SAY 

70 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 
Aşçılık  Öğr. Gör. 1 

Lisans mezunu olup, 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Yüksek Lisans 

mezunu olmak ya da 

alanında en az iki yıl tecrübe 

sahibi olmak, Aşçılık ve 

Gastronomi alanında 

yükseköğretim kurumlarında 

en az 3 yıl ders verme 

deneyimine sahip olmak ve 

Usta Öğreticilik Belgesine 

sahip olmak. 

Muaf 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Arş. Gör. 1 

Üniversitelerin Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinden 

Lisans mezunu olmak. 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında Tezli Yüksek 

Lisans veya Doktora 

programına kayıtlı olmak. 

ALES:70 

YDS:80 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 1 

Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü Lisans mezunu olup 

aynı alanda Tezli Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 

Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 8. Maddesinin 

7. Fıkrasındaki şartlardan 

birini sağlamış olmak. 

ALES:70 

YDS:85 
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İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 27.09.2021 

Son Başvuru Tarihi : 11.10.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.10.2021 

Sınav Giriş Tarihi : 18.10.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.10.2021 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. 1 Adet Fotoğraf 

2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 

6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan 

edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 

süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır.  

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

    8884/2/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve 

Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor 

Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen 

kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr 

den ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık 

Alanı/Aranılan 

Şartlar 

Kadro 

Sayısı

Kadro 

Unvanı

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim 

Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Halk Sağlığı Anabilim 

Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Bölümü 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık (İngilizce) 

Programı 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Alanında 

Doktora Yapmış 

Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 
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İletişim Fakültesi 
Gazetecilik 

Bölümü 
Gazetecilik Programı 

Alanında Doktor 

Unvanına Sahip 

Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi  

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Bölümü 

Bankacılık ve 

Sigortacılık Programı 

Muhasebe Alanında 

Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Bölümü 

Elektronörofizyoloji 

Programı 

Sinir Bilim 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

2 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 

*657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

*Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

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

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 

Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için: 

*(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), 

“Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.) 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 

alınmalıdır, e-Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması ve 

lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde 

üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek 

atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren 

belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve 

yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya 

veya 6(altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını 

aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 



27 Eylül 2021 – Sayı : 31611 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

alınmalıdır, e-Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması ve 

lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde 

üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren 

belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve 

yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya 

veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 

dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-

Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması ve lisans 

diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce 

“aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya 

olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın 

listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet 

cd veya flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 

Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 

ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat - Başvuru Adresi:  

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)  

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44  

- Tıp Fakültesi 

- İletişim Fakültesi  

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk 

Cad.No:40/16 

Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44 

-Meslek Yüksekokulu 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı- Fatih/İstanbul 

 8899/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Öğretim 

Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Müracaatların Başlama Tarihi : 27.09.2021  

Son Müracaat Tarihi : 12.10.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.10.2021  

Sınav Tarihi : 21.10.2021 

Değerlendirme Tarihi : 26.10.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 

Bölümü 
1 Arş. Gör. 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu 

olmak. Hemşirelik anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak, alanında 

2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak. ALES 

sayısal puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 
1 Arş. Gör. 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. 

Çocuk Gelişimi anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. ALES eşit 

ağırlık puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Odyoloji Bölümü 1 Arş. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. ALES sayısal puan türünden en 

az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir 

yabancı dil sınavından en az 50 puan 

veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 Arş. Gör. 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Mekatronik 

Mühendisliği anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. ALES 

sayısal puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

Bölümü 
1 Arş. Gör. 

İç Mimarlık lisans mezunu olmak. 

Mimarlık anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. ALES 

sayısal puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

Mimarlık 

Bölümü 
1 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. ALES sayısal puan türünden en 

az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir 

yabancı dil sınavından en az 50 puan 

veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 
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Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü /  

Anayasa Hukuku 

Anabilim Dalı 

1 Arş. Gör. 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Kamu Hukuku alanında Doktora 

yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan 

türünden en az 70 ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen merkezi 

bir yabancı dil sınavından en az 50 puan 

veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

Özel Hukuk 

Bölümü /  

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

1 Arş. Gör. 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 

olmak. Özel Hukuk (Medeni Hukuk) 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Özel Hukuk anabilim 

dalında doktora yapıyor olmak. ALES 

eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

İstenen Belgeler 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3- Özgeçmiş (CV) 
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 
edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa) 

Duyurulur. 8867/1/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 

Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 27.09.2021  

Son Başvuru Tarihi : 12.10.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Matematik 

Bölümü 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Matematik lisans mezunu olmak, 

Matematik anabilim dalında 

doktorasını yapmış olmak. Uygulamalı 

Matematik alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 

doktorasını Hemşirelik anabilim 

dalında yapmış olmak. Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yayın ve çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 8867/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


