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YÖNETMELİKLER

Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri gibi akademik faaliyetlere ilişkin ta-
rihlerin belirtildiği takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/

anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinden enstitü

müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat

dalı başkanlarından oluşan veya lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili
bilim/sanat dallarından yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğ-
retim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
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e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Bilim/sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim programı bulu-
nan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilim/sanat dalı başkanı: Lisansüstü eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu olan bilim/sa-
nat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanan öğretim üyesini,

h) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK): İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev
yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü Tez
Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan projeyi,

i) Enstitü: Bitlis Eren Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile ens-

titüde eğitim öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

k) Enstitü müdürü: İlgili enstitünün müdürünü,
l) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ile müdürün önereceği enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat
dalı öğretim üyesi olan altı öğretim üyesi arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

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

n) MYDS: ÖSYM ve YÖK tarafından tanınan merkezi yabancı dil sınavlarını,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
p) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin hazırlaya-

bilecekleri ya da yapabilecekleri tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları,
r) Sanatta yeterlik programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne

sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri yükseköğretim
programını,

s) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü öğrencilerinin ders döne-
minde enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından onay-
lanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen
yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına yö-

nelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
u) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üze-
re en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) Tez Yazım Kılavuzu: Tez hazırlanırken uyulması gereken kuralları, sunuluşu ve çoğaltıl-
masını açıklayan, EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzunu,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-
lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu lisansüstü programlarındaki
teorik dersi,
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y) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
z) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri

hariç en az on dört haftalık (70 iş günü) çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri
için her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise
bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

aa) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-
limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı

ve Yürütülmesi
Programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olan kişilerin, tezli yüksek lisans için azami altı yarıyıl ve tezsiz yüksek
lisans için azami üç yarıyıl süre ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştir-
dikleri programdır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebi-
lir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine ya-
pacakları azami on iki yarıyıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on dört yarıyıl sü-
reli programdır. Bu programlar, ikinci öğretim programı olarak yürütülemez.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte, konservatuvar ve yüksekokul bö-
lümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, anabilim/anasanat dalları
ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde
bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’nin önerisi, Senato kararı ve YÖK onayı ile enstitüde
anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim-öğretim programı da açı-
labilir.

Programların yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü

programları esas alınarak yürütülür.
(2) Enstitülerde, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile diğer yükseköğretim veya araştırma

kurumları ile iş birliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar

anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir. Son başvuru ve
sınav tarihleri EYK kararı ile belirlenerek, ilân edilmek üzere her yarıyıl öncesinde Rektör
onayına sunulur.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda

belirtilen başvuru süresi içinde, istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.
(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında is-

tenecek belgeler EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(3) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sa-

natta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.
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b) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-
sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencilerine eksikliklerini gi-
dermek amacıyla anabilim/anasanat dallarınca anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve
EYK kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu tür başvurular anabilim/anasanat
dalları tarafından önerilen özel şartların bulunması halinde EK’de karara bağlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilan edilen puan tü-
ründen, ALES’ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları YÖK
tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Bu asgari puanın giri-
lecek programın özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anabilim/anasanat dalı kurullarının
önerileri doğrultusunda EYK ve Senato karar verebilir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak
öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim/anasanat dal-
larına lisans mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek
sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

e) Doktora programlarına, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, baş-
vurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan alanlar veya bu puan
türlerinde ALES taban puanına karşılıkları YÖK tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan
alanlar başvurabilir. Ayrıca adayın lisans not ortalaması, MYDS puanı ve bilimsel değerlen-
dirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sonucu da değerlendirilir. Lisans diplomasıyla doktora
programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten
en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları YÖK tarafından belir-
lenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en
az 80 olanlar başvurabilir.

f) Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek li-
sans diploması ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notu, yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması, ALES ve mülakat/yetenek sınavı sonuçlarına göre değerlendirilerek öğrenci kabul
edilir.

g) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünden en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünden en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Sanatta yeterlik programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yük-
sek lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notu, yüksek lisans mezuniyet
not ortalaması, ALES ve bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı sonuç-
larına göre değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleriyle konser-
vatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES
puanı aranmaz.

h) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

21 Şubat 2022 – Sayı : 31757                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ı) ALES puanının geçerlilik süresi, YÖK tarafından kabul edilen süre kadardır.
i) Anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü EK kararıyla belirlenir.
j) Uluslararası geçerliği YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olan adayların

puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.
k) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat

hükümleri esas alınır.
l) Tezsiz yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması

durumunda programın açılıp açılmamasına EYK tarafından karar verilir.
m) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sis-

tem karşılıkları için YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.
(4) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarındaki öğre-
tim dili Türkçe olan programlarına başvurularda engellilik durumunu ve derecesini sağlık ra-
poru ile kanıtlanmak 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.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EK kararı ile belirlenir.
b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans prog-

ramına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına ka-
yıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde
yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sa-
yılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar
ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise bu Yönetmelikte yer alan
hükümlere göre yürütülür.

d) 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 ola-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından ya-

tay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, bilimsel hazırlık veya yabancı
dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin, enstitünün
eşdeğer lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK’nin kararı ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:
a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı önerisi

ve EYK kararı ile belirlenerek ilân edilir.
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b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunlu-
ğuna karar verilir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu
derslerden başarılı olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi
derslerin alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabul edileceği programdaki ders muafiyetleri ve ye-
niden alacağı dersler değerlendirilirken, muafiyet istenen ders/derslerin zorunlu/seçmeli olma-
sına bakılmaksızın başarılı olmak şartıyla, muafiyetinde ders/derslerin içerik uyumu/yeterliliği
esas olmak üzere AKTS/kredi değerine eşdeğer veya daha fazla olması şartı aranır. İntibak,
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleştirilir. İntibakı gerçekleş-
tirilen dersler öğrencinin transkriptine eklenir.

e) En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla ye-
dinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve
en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri;
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciye Üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek
süre ile öğrencinin değişik kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı li-
sansüstü öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların,
öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
esas alınarak sıralama yapılır.

g) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (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 önerisi ve EYK’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tara-
fından belirlenir. Özel öğrenci statüsünde gelen ya da başka bir yükseköğretim kurumuna giden
öğrenci hakkında ilgili yükseköğretim kurumuna resmi yazı ile bilgi verilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde en fazla üç ders saydırılabilir, bir ders en fazla 3 (üç)
kredi veya 6 (altı) AKTS olarak değerlendirilir. Öğrencinin kabul edileceği programdaki ders
muafiyet talebi değerlendirilirken daha önce öğrencinin almış ve başarmış olduğu derslerin
içerikleri incelenir ve ilgili program müfredatında yer alan derslerden uygun olanlar;
anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek EYK kararı ile kesinleşir. Muafiyeti ger-
çekleştirilen dersler öğrencinin transkriptine eklenir.

Mülakat/yetenek ve bilimsel değerlendirme jürileri
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde mülakat/yetenek ve bi-

limsel değerlendirme jürilerinin belirlenmesi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Programlara yapılan başvuruların değerlendirmesini yapmak, her akademik yarıyıl

öncesi ilgili programlara başvuran adaylar arasındaki sıralamayı belirlemek, mülakat/yetenek
ve bilimsel değerlendirme sınavını yapmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
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ve EYK kararı ile sınav jürisi belirlenir. Sınav jürisi ilgili anabilim/anasanat dalından en az üç
asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda
yakın anabilim/anasanat dallarından veya farklı yükseköğretim kurumlarından da öğretim üye-
leri seçilebilir.

b) Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen
tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin jüri üyeleri tarafından
imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş
günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Bilimsel değerlendirme, mülakat/yetenek ve giriş başarı puanının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek

için öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:
a) Anabilim/anasanat dalları bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınav

puanı olmadan öğrenci kabul edebilir. Bu durumda giriş başarı puanı; ALES puanının % 50’si,
lisans not ortalamasının % 30’u ile MYDS puanının % 20’si toplanarak hesaplanır. MYDS
puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak kabul edilir. Eşitlik duru-
munda ALES ve MYDS puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. ALES puanı, lisans
not ortalaması, MYDS puanı ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sonucuna göre de öğrenci kabul edilebilir. Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sı-
navına girebilmeleri için ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u
ve MYDS puanının %20’si alınarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın üç katı kadar
aday ilan edilerek sınava çağrılır. Yerleştirme puanı; ALES’in % 50’si, lisans not ortalamasının
% 20’si, MYDS’nin % 15’i, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun % 15’i toplanarak
hesaplanır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavıyla alım yapıldığı takdirde
adayların bu sınavdan başarılı sayılabilmesi için sınav notunun 100 üzerinden en az 50 puan
olması gerekir. Sınav notu 50 puandan düşük olanlar ve ilgili sınava girmeyenler başarısız
kabul edilip sıralamaya dâhil edilmez. Ayrıca adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan
yerleştirme puanının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat yapmadan öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için 60 puan şartı aran-
maz. Anabilim/anasanat dalları kontenjan talepleriyle birlikte hangi şekilde öğrenci alacağını
ilandan önce enstitüye bildirir.

b) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya müla-
kat/yetenek sınavı için adayın lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kon-
tenjanın üç katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortala-
masının % 50’si ve bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından aldığı
puanın % 50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın
100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için tezsiz
yüksek lisans giriş başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.
EYK, lisans mezuniyet not ortalamasına göre adayların sıralamasını yapar. Puan sıralamasında
virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır. Sıralama sonucunda son sıradaki adayların puan-
larının eşit olması halinde kontenjan, ilgili adayları kapsayacak şekilde artırılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için
öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans mezuniyeti ile öğrenci kabu-
lünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için ALES puanının % 50’si, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve MYDS’nin % 20’si toplanarak sıralama yapılır 
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ve belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday ilan edilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarına

öğrenci alımında bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı yapılması esas-

tır. Ancak zorunlu sebeplere bağlı olarak Senato kararı ile bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya

mülakat/yetenek puanı olmadan öğrenci kabul edilebilir. Yerleştirme puanı; ALES’in % 50’si,

yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, MYDS’nin % 10’u, bilim sınavında veya mülakatta

alınan notun % 20’si alınarak hesaplanır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/ yetenek sı-

navıyla alım yapıldığı takdirde adayların bu sınavdan başarılı sayılabilmesi için sınav notunun

100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Sınav notu 50 puandan düşük olanlar ve ilgili sı-

nava girmeyenler başarısız kabul edilip sıralamaya dâhil edilmez. Ayrıca adayların başarılı sa-

yılabilmesi için hesaplanan yerleştirme puanının 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yapmadan öğrenci kabul eden doktora/sanatta yeterlik

programları için 65 puan şartı aranmaz. Anabilim/anasanat dalları kontenjan talepleriyle birlikte

hangi şekilde öğrenci alacağını ilandan önce enstitüye bildirir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenci

kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için

ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve MYDS’nin % 10’u top-

lanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı

puanının hesaplanmasında; her anabilim dalı öğrenci alımlarında yalnızca ALES puanı ile öğ-

renci kabul edebileceği gibi, alternatif olarak ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması,

yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, MYDS, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya müla-

kat/yetenek sınavı puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının

% 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve MYDS’nin % 10’u ve yazılı olarak ya-

pılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %

20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100

puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya

mülakat/yetenek sınavı için lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans

derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama ya-

pılır ve kontenjanın üç katı kadar öğrenci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle baş-

vuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans me-

zuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın % 50’sinin top-

lamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üze-

rinden en az 65 puan olması gerekir.

(4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başa-

rısız sayılır.

(5) EYK, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjanlar kadar

asıl ve yedek adayı belirler, sonuçlar EYK onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan

adaylar sıralanırken; eşitlik olması durumunda lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan

adaya öncelik verilir, yine puan eşitliği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas alı-

narak sıralama yapılır.
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Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt

MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ya-
pılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye
vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerin
asılları veya enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlem-
leri yapılmaz.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine
yedek listeden ilan edilen adayların kayıtları yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde
kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır.

(3) Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi iste-
ğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek
adaylar, akademik takvimde belirlenen ders ekleme/silme haftasında kayıt yaptırabilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması duru-
munda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin,
her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü tarafından istenen kayıt yeni-
leme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, katkı
payı/öğrenim ücreti ödemiş olsa dahi o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/uz-
manlık alan dersinden başarısız sayılır. Mazereti olmadan kayıt yenilemeyen öğrenciler öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 16 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. YÖK tarafından yabancı dilde açıl-
ması onaylanan programlarda öğretim, onaylanan dilde yapılır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda, anabilim/anasanat dalı kurulunun
ve EK’nin teklifi ve Senato kararı ile belirli bir lisansüstü programda, yeterlik sınavı, tez izleme,
tez yazımı ve tez savunması yabancı dilde yapılabilir. Yeterlik sınavı, tez izleme, tez yazımı ve
tez savunmasının yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin ilgili mevzuat hü-
kümlerinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir. Yabancı dilde verilen dersleri almak ve
tezini yabancı dilde yazmak isteyen öğrencilerin Üniversitenin belirlediği muafiyet koşullarını
sağlaması gerekir.

İngilizce hazırlık programı

MADDE 17 – (1) Enstitüde aşağıdaki esaslar çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı
İngilizce hazırlık programı uygulanabilir:

a) Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere
hazırlık programında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğren-
cilere hazırlık programında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü
eğitim sürelerine dâhil edilmez.
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Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her öğrenci için, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun önerisine istinaden EYK, Üniversitenin kadrolu öğretim üyele-

rinden birisini, kesin kayıt tarihinden sonra en geç birinci yarıyılı sonuna kadar tez danışmanı

olarak atar. Tez danışmanı önerisi ve atamasında, öğretim üyesinin yürütülen programda kad-

rolu öğretim üyesi olması ve/veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerek-

tirdiği bilimsel alanda yayımlanmış çalışmalarının bulunması şartı aranır. İlgili niteliklere sahip

öğretim üyesi bulunmaması gibi zorunlu durumlarda, belirlenen koşullar çerçevesinde EYK

tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman atanabilir.

(2) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışmanlık yapabilmesi için

en az iki yarıyıl lisans veya yüksek lisans programlarında ders vermiş olması; doktora prog-

ramlarında danışmanlık yapabilmesi için ise birinci tez danışmanı olarak başarı ile tamamlan-

mış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl

tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak Senato,

doktora öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin ek kriterler de getirebilir.

(3) Lisansüstü eğitim programlarında danışmanlar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi

ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, EYK kararı ile en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar atanır. Tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Senato

tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli öğretim görevlisi de danışman olarak

atanabilir.

(4) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olur ve semi-

nerlerinin yürütülmesini sağlar. Ayrıca uzmanlık alan dersini yürütür ve öğrencinin tez çalış-

maları ile dönem projesinin yürütmesini sağlar. Sanatta yeterlik için danışmanlar, her öğrenci

için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması

halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafın-

dan onaylanır.

(6) Danışman değişikliği, danışmanın gerekçeli çekilme talebi ya da öğrencinin danış-

man değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve

EYK kararı ile yapılır. Tez aşamasında yapılacak danışman değişikliğinde önceki danışmanın

bilimsel ve akademik haklarından feragat etmesi halinde aynı tez önerisi ile devam edilebilir.

(7) Danışmanın altı aydan uzun süre yurt dışında görevli, izinli veya sağlık raporunun

olması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir danışman teklif edilir ve

EYK kararı ile atanır.

(8) Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, yükseköğretim üst kurul-

larında görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,

öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Da-

nışmanın istifa etmesi ve Üniversite dışında başka bir kuruma altı aydan fazla süre ile görev-

lendirilmesi/kadrosuyla geçmesi durumlarında öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden

sona erer. Ancak, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanlık görevi tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans

ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
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(9) Herhangi bir sebep ile öğrencinin danışmansız kalması durumunda, anabilim/ana-
sanat dalı bir ay içerisinde yeni danışman önermek ile yükümlüdür.

(10) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, açılması onay-

lanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı ile kredi ve AKTS değerleri
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, EK’nin teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Bir
yarıyılda hangi lisansüstü derslerin verileceği ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
yürütüleceği anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Dersler, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders ver-
mekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyeleri ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim üyeleri veya
gerekli olduğu takdirde başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de dikkate alı-
nabilir.

(3) Zorunlu alınması gereken bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren ders hariç, öğretim üyeleri, her iki programda (yüksek lisans ve doktora) ders
vermeleri halinde en fazla üç; disiplinlerarası anabilim dalları dâhil tek bir programda ders ver-
meleri halinde en fazla iki ders yürütebilir. Ancak, hem Türkçe hem de yabancı dilde eğitim
verilen anabilim/anasanat dallarında belirtilen ders sayıları sadece bir dilde yürütülen bir prog-
ram için geçerlidir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında ders verebilmek için öğretim üyesi kadrosunda
bulunmak ve en az iki yarıyıl boyunca ders vermiş olmak yeterlidir. Doktora/sanatta yeterlik
programlarında ise öğretim üyesinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek
lisans programında ders vermiş olması gerekir.

Lisansüstü dersler
MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora programına
kayıt olanlar yüksek lisans programında alıp başarılı olmaları halinde ilgili içerikteki dersi tek-
rar almazlar.

(2) Lisansüstü öğrencilerin, bir yarıyılda, uzmanlık alan dersi dâhil aldıkları derslerin
toplamı en az 30 AKTS olmak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nin ka-
rarıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Seçilen
dersler için dersin alındığı yükseköğretim kurumundaki adı, yüzlük sistem notu ve transfer
kodu kullanılır. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alı-
narak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ders alınan yükseköğretim kurumundaki de-
ğeriyle kabul edilir. Bu işlemlerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı
gerekmektedir.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu
dersler hariç olmak üzere dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak ayrılır. Tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler ortak yürütülür.
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Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun

görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde ders ekleme ve/veya
çıkarma işlemi yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az % 70’ine

ve uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için

ayrı ayrı olmak üzere, birinci tez danışmanı tarafından yürütülmek şartıyla danışmanlık görevinin
sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde uzmanlık alan
dersi açılır.

(2) Uzmanlık alan dersleri, EYK tarafından tez danışmanı atandıktan sonra başlar ve
öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar, yarıyıl ve yaz
tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(3) Danışman öğretim üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu, her yarıyılın sonunda,
başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirir.

Sınav evrakları ve teslimi
MADDE 24 – (1) Ara/genel/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin sınav sonuç belgeleri,

enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından iki yıl süreyle saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, akade-

mik takvimde belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kal-
ması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden de-
ğerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/genel/bütünleme sı-
navları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalış-
malar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da yapılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı
ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı
sayılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az
70 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 75 puan olması gerekir. Seminer, dönem
projesi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde
bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli
veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Not Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
00-69 FF 0,00

21 Şubat 2022 – Sayı : 31757                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az
(CC), doktora programı öğrencilerinin ise en az (CB) notu almış olmaları gerekir. Bilimsel ha-
zırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisans-
üstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

(6) Seminer, uzmanlık alan dersleri, dönem projesi ve diğer kredisiz olarak alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu
verilir.

(7) Tez çalışması devam eden öğrenciler için (S) sürmektedir, tamamlayanlar için (BL)
başarılı, başarısız olanlar için (BZ) notu verilir.

(8) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlık-
tan başarısız (DZ) notu verilir.

(9) Sınava girmeyen öğrenci sistemde (GR) olarak gösterilir.
(10) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel

sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava
girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün,
saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bütünleme
sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeretler

MADDE 26 – (1) Herhangi bir mazeret nedeniyle akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde ders kaydını yapamayan veya ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeret durumlarını
anabilim/anasanat dalına bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar. İlgili anabilim/anasanat dalı
kurulu önerisi ve EYK onayı ile mazereti kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde ders kayıtlarını yapabilir ve mazeret sınavlarına girebilirler.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, başvurusu EYK
tarafından kabul edilmek kaydıyla, her bir ders için sınav hakkı verilebilir. Öğrencilerin sınav-
ları aynı yarıyıl içinde; enstitü tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenen gün, yer
ve saatte yapılır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınav hakkı ve-
rilmez. Öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçları ve itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilânından iti-
baren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Sınav evrakının de-
ğerlendirilmesi ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü müdür yardım-
cısından oluşan bir komisyon tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Bu komisyon aldığı kararı
tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir, sonuç EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Ders saydırma

MADDE 30 – (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nin
kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve enstitüye kayıt olmadan önce
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yurt içi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu en fazla iki dersi saydırabilir. Öğrencinin ders saydırma dilekçesini,
akademik takvimde yer alan kayıt yenileme tarihleri içerisinde ders içerikleri ile birlikte ens-
titüye teslim etmesi gerekir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler
bu kapsam dışındadır.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, ba-
şarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notlar ve kredilerin sayılması, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem
notu ve AKTS değeri transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sis-
teme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması
durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması ge-
rekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ise devam şartı aranmaz. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak enstitüye bildirilmek kaydıyla
öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dö-
nemde alabilir. Başarısız olunan dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır.
Uygulamalı derslerden başarısız olan bir öğrenci ise devam şartını yerine getirmiş olsa dahi,
dersi tekrar aldığında devam şartı aranır.

(2) Mezuniyet aşamasında, başarılı olunan derslerin dışında kalan başarısız dersler EYK
kararıyla transkriptten silinir.

Akademik ortalama

MADDE 32 – (1) Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değe-
rinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin
toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak
iki hane ile belirtilir.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencinin EYK kararıyla enstitü ile
ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.
b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
c) Lisansüstü programlarda öngörülen azami süreler içinde ilgili programın gereklerini

yerine getirmemiş olmak.
ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmek.
(2) Her ne sebeple olursa olsun enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğ-

renci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma
yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme bece-
risini kazanmasını sağlamaktır.
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(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.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az

olmamak koşuluyla, seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda

en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ders aşamasında alınacak dersler zorunlu ve seçmeli olup,

birinci yarıyıldaki derslerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden bi-

rinin de seminer dersi olması zorunludur.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu tez öneri formuyla birlikte

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerilir.

Tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik danışmanın önerisi,

anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve EYK kararı ile yapılır.

(5) Öğrenci tez önerisinin EYK’de kesinleşmesini takip eden ilk yarıyılın başından iti-

baren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tezini tamamlayamayan veya tez savun-

masına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin

durumu; ilgili enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış ve tezli yüksek

lisans bitirme ölçütleri olan 120 AKTS koşulunu yerine getirmek şartı ile danışmanın yazılı

talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile karara bağlanır.

Dersler

MADDE 36 – (1) Alınacak dersler öğrenci tarafından seçilir, danışman tarafından onay-

lanır. Alınan derslerde enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.

(2) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve uzmanlık

alan ders kayıtlarını, ilgili yarıyıllarda yapmakla yükümlüdür. Ancak danışmanın üç aydan

fazla bir süre yurt dışında bulunması, doğum iznine ayrılması, sağlık izni, başka bir üniversiteye

geçmesi vb. durumlarda ilgili öğrencinin seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili iş ve işlemler,

anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür veya anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir öğretim üyesi tarafından yürütülebilir.

(3) Danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile

öğrenci toplam alacağı derslerden en fazla iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartıyla, programın gerektirdiği dersin kredi/AKTS yüküne sayılmak üzere, lisans derslerinden,

başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden alabilir. Alınan lisans dersinin başarı değerlendirmesi 25 inci maddeye göre yapılır.

Ancak, alınacak lisans dersini yürütmekle sorumlu öğretim üyesi, 19 uncu maddenin dördüncü

fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.
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Seminer

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanı ile birlikte belirlenen bir konuda
yazılı bir seminer hazırlamak ve sunmak zorundadır. Seminerin Tez Yazım Kılavuzuna uygun
olarak yazılması gerekir.

(2) Öğrenci, seminerini danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya ya-
kın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinin
bulunduğu bir komisyona sunar. Sunum dinleyicilere açık olarak yapılır. Seminer ilgili komis-
yon tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde, daha önce
verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar
semineri sunar ve yeniden komisyon tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezini, Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlayan öğrencinin
danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü beyan eden dilekçe ile birlikte tezi
anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışın-
dan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine
tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin
yerine yedek üye davet edilir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme
ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve intihal raporunu Enstitüye teslim eder. Enstitü söz ko-
nusu teze ilişkin intihal raporunu ilgili intihal programda kontrol ederek jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez, EYK’ye gönderilir.

(4) Tez sınav jürisi oluşturulan öğrenci tezini ciltlenmemiş beş nüsha olarak hazırlar ve
jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içerisinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır.

(6) Tez danışmanının sınava katılamaması halinde enstitü müdürünün onayı ile sınav
en çok iki hafta ertelenebilir. Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın
katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90
dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinle-
yiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Soru cevap
bölümünde öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy
kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
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tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi zorunlu haller dışında
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez savunma sınavına gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret
EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla mazeret süresinin bi-
timinden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ye mazeret sunmayan veya
EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği
kesilir.

(10) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından istenen sayıda yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan
yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir.

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

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak
tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak
diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-
larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim
yoluyla ayrı ayrı yürütülebilir.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Süre

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-
lıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere her dönem için, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, en az iki en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
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Dersler ve krediler

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem

projesi dersini aldığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.

(2) Alınacak dersler, öğrenci tarafından seçilir, danışman tarafından onaylanır. Alınan

derslerde enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, tezli yüksek li-

sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler

EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Dönem projesi

MADDE 43 – (1) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi

açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve anabilim/anasanat dalı

kurulunun önerisi ile üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu

EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem proje-

sini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda Tez Yazım

Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve EYK tara-

fından mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama, analiz

etme ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için uz-

manlık alan dersi hariç toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-

lışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için de uzmanlık alan dersi hariç en az 42 kredilik 14 ders seminer, yeterlik

sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) 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.
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Süre

MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarı-

yıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları koşuluyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesi-

lir.

(6) Öğrencinin tezini sunabilmesi için tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği ya-

rıyılı izleyen yarıyıldan itibaren; tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine dört yarıyıl kayıt

yaptırması ve başarılı olması gerekir.

Dersler

MADDE 47 – (1) Alınacak dersler; öğrenci tarafından seçilir, danışman tarafından

onaylanır. Alınan derslerde enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.

(2) Doktora programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı

olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer

yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden yüksek

lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-

ciler en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi, 19 uncu

maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Seminer

MADDE 48 – (1) Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında ya-

zılı bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi ile doktora program-

larına kabul edilen öğrenciler semineri ders aşamasının ikinci yarıyılında, lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler ise ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.
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(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirle-

nen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim

üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Başarısızlık halinde öğrenciye danışmanı tarafından aynı veya değişik bir konu tekrar verilir

ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul

edilen öğrenci en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç

altıncı yarıyılın sonuna kadar seminerde başarılı olmak zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin

alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derin-

liğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul

edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç

yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, bir yılda, aka-

demik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, en fazla iki kez yeterlik

sınavına girebilir. Yeterlik sınavları her yarıyılda akademik takvimde belirlenen genel sınav

tarihlerinde yapılır. Ancak öğrencinin ve danışmanın talebi üzerine ilgili şartlar yerine getiril-

dikten sonra ilgili dönemin başında ve içerisinde de yapılabilir.

b) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından

onaylanan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. DYK üyelerinin görev süresi

iki yıldır. Eski üyeler DYK’ye tekrar seçilebilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.

c) Sınav jürisi en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yüksek-

öğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav jürisi aynı ana-

bilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden oluşur. Ancak DYK, sadece bir jüri üyesinin ya-

kın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Yeterlik sınav jürisi üyelerinin

kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildir-

meleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden anabilim/anasanat dalında

ilân edilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı dinleyicilere açık olarak yapılır.

Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Ancak,

öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve

sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Sınav

jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı

başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-

navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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e) 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, jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-

rundadır.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile seminerini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi üzerine danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci dört ya-

rıyılda yüksek lisans programını tamamlamak zorundadır. Süresi içerisinde programı tamam-

layamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komi-

tesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka, anabilim/ana-

sanat dalı içinden ve farklı bir anabilim/anasanat dalından ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir

yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı atanması durumunda ikinci

tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli önerisi,

anabilim/anasanat dalı kurulu ve EYK kararı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-

madan en az on beş gün önce TİK üyelerine teslim eder.

(2) Öğrenci, danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusunu TİK önünde savunduktan

sonra tez konusu önerisini anabilim dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye önerir, tez konusu/tez

başlığı EYK’nin onayı ile kesinleşir.

(3) TİK, tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, TİK tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir. Anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye gön-

derilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Düzeltme kararı söz konusu olursa ilgili öğrenciye bir ay

ek süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tu-

tanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK 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.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları

arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az

bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların
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özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK

tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Tez Yazım
Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp
başarılı olması gerekir.

(3) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını jüri
üyelerine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi yurt
içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim
üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü
tarafından görevlendirilen jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa
mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edi-
lir.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti
nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri be-
lirler.

(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı-
nın süresi 60-120 dakika arasındadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olum-
suz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
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tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Tez savunma sınavına giremeyen öğrenci mazeretini belgelen-
dirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla,
mazeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ye mazeret
sunmayan veya EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak
enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen

sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve gerekli diğer doküman ve mater-
yalleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyeti EYK kararı ile kesinleşir ve doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üze-
rine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak
doktora programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma
verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 54 – (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 kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programa yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Uygulamalar, sergi, proje,
resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması 25 inci madde kapsamında değer-
lendirilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42
kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda
en az 300 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar,
sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması 25 inci madde kapsa-
mında değerlendirilir.
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(4) Sanatta yeterlik programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında
veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora derslerinden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler ise en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, dok-
tora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, Tez Yazım Kılavuzuna uygun bi-
çimde yazmak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.

(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 alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye
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 aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir
yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
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oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine teb-
ligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti
olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlü-
ğüne teslim ederek öğrenciyi sınava almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti ne-
deniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda danışmanın önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı ve EYK kararı ile yeni bir jüri belirlenir. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri
soru sorabilir.

(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. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerek-
çelerini tutanağa eklerler. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı ola-
rak değerlendirilir. 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 zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 57 – (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 istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti EYK
kararı ile kesinleşir ve diploma almaya hak kazanır. EYK 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.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler

arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında çıkar/çatışma ilişkisi
bulunamaz.
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(2) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-

cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-

rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-

reler azami süreden sayılmaz.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 59 – (1) Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Öğrencinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için; alanı veya tez konusu ile

ilgili bir adet bilimsel makalesini ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamış olması

ya da bu dergilerde makalesi için dijital nesne tanımlayıcısı (DOI) numarası almış olması veya

makalenin hakemlerden kabul aldığına dair onaylı editör/editör kurulu yazısı alması gerekir.

Bunun yanı sıra öğrencinin tezi ile ilgili ulusal veya uluslararası bir adet bildiriyi sözlü, yazılı

veya görsel/poster olarak sunmuş olması şartı aranır. Öğrenci bununla ilgili katılım sertifikası

ve ilgili tam metin, görsel/posteri Enstitüye teslim eder.

b) Öğrencinin sanatta yeterlik öğreniminde, alanı ile ilgili en az iki adet ulusal veya

uluslararası sergi, proje, resital, konser, temsil gibi faaliyetler gerçekleştirmiş olması, sanatta

yeterlik mezuniyet şartı olarak aranır. Bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası kamu kurum ve

kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından düzenlenmesi şarttır.

Tez teslimi ve diploma

MADDE 60 – (1) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora

diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış

adı bulunur. Sanatta yeterlik programında ise YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelli-

ğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir

defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğ-

rencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, ikinci

nüsha olduğu belirtilmek kaydıyla diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi

halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren bir belge düzenlenir.

Tebligat

MADDE 61 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından enstitüye

yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres de-

ğişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması

halinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebligat

yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular enstitüde veya enstitü internet

sayfasında ilân edilir.

Kayıt dondurma

MADDE 62 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim ve öğretim yılı kayıt don-

durmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvu-

rularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu
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sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Öğrencilerin ka-

yıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde eğitim ve öğretim süresince

ilgili anabilim dalının önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir:
a) Sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak.
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara vermiş olmak.
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olmak.
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde ba-

kacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelendirmek.

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.
e) Tutukluluk hali oluşmak.
f) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik

sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluş-
mak.

g) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemek.
ğ) EYK’ce haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek başvuruda bulun-

mak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi için, bu ne-

denlerin doğuşundan itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gere-
kir.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve
mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğrenim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(5) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, EYK ve EK kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 22/10/2017 tarihli ve 30218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı
öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye
ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürü-

tülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrencinin ders seçimlerini ve mezuniyete

kadar tüm lisansüstü süreçlerini kontrolü ile görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Tez/proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye akademik çalışmasına rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,
d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeli-
ğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile
Enstitüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-
cıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ku-
rulu,

h) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Müdür: Enstitü Müdürünü,
j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlaya-

cakları çalışmayı ve yazılı raporu,
n) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derin-

lemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-
gulanan bir dersi,

ö) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
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p) TÖMER: İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezini,

r) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve
yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır. Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğ-
retimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına

başvurabilir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için mezun durumda olan adayların,

başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere ALES veya YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanına sahip olmaları
gerekir.

(3) Mezun olabilecek durumdaki adaylar programların başlangıç tarihine kadar mezu-
niyet belgelerini Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim ve anasanat dalları programlarında ise
yetenek sınavı puanının %50’den aşağı olmamak şartıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirle-
diği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar
fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki ana-
sanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; ancak
Enstitü Kurulu teklifi ve Senato kararıyla ALES koşulu istenebilir. ALES puanı istenildiği tak-
dirde taban puan 55’ten az olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında, ALES şartı aranmaz. 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 aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
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(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu Enstitü Kurulu teklifi
ve Senato kararıyla istenebilir.

(8) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavları geçerlidir. Sınav puanlaması ilgili yönergeye göre belirlenir.

(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğ-
retim 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 adaylar-
da,

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.

(10) Lisans öğrenimlerini yabancı dilde tamamlayan ve aynı eğitim dilinde yüksek li-
sans programlarına başvuru yapan adaylardan dil şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir kredi ve bir eğitim-öğ-

retim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalış-
ması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
kaydıyla, yüksek lisans derslerinin yanında ilave lisans derslerinden seçebilir.

(3) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesi
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu ona-
yı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebi-
lir.

(5) Öğrenci, dönemsel AKTS’yi geçmemek kaydıyla en geç danışman atanmasını iz-
leyen dönemin sonundan itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden atanabilir.

(4) Danışmanın talebi ve onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonucunda danışman
değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışman başka bir yükseköğretim kurumuna atanması veya emekliye ayrılması
durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla süreç ta-
mamlanıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini
değiştirmez.

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

sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sına-
vına girmek üzere Enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Onay formuna ve intihal raporuna istinaden Enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez jürisi atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üyelerine tez teslim tutanağı ile birlikte tezini tes-
lim eder. Tutanağı Enstitüye iletir.

(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi
gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir.

(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen
soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama ça-
lışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.

(11) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen veya tez savunmasına makul mazereti olmak-
sızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri
yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına makul ma-
zereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya Enstitü Yönetim
Kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının Enstitü bünyesinde
yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumda öğrenciye tezsiz yüksek lisans
programının mezuniyet koşullarını sağlaması için bir dönem ek süre verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 10 – (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans prog-

ramı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, İstanbul Ay-
dın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlan-
mış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı-
larda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti ya-
yımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans programları ve
yayın şartı yerine geçecek olan koşullar Senato tarafından belirlenir.

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir
kopyasını, tez yayınlama izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve
Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt
edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğren-
ciler için ise mezuniyet tarihi Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik sı-
navı/uygulamaları aranabilir.

(5) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesi
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.
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(6) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu ona-
yı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebi-
lir.

Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 14 – (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 dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler.

(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumda
yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danış-
man değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel

çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.
(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte

bir adet karton kapaklı dönem projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik
kopyasını Enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.

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

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları
MADDE 16 ‒ (1) İlgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında
geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
öngörülen süreden sayılır.

(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim gör-
mesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 3.00 GANO sağlaması gereklidir.

(4) Tezli programlara geçişlerde alan dışından gelen tezsiz program öğrencileri için
tezli program giriş şartları aranır. Öğrenciler danışmanın önerisiyle yüksek lisans derslerinin
yanında lisans öğrenimi sırasında almamış olması kaydıyla yüksek lisans derslerinin yanında
ilave lisans dersleri alabilirler. Bu dersler not döküm belgesinde gösterilir.
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(5) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Tezli programlara geçişlerde Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler ve kon-
tenjan çerçevesinde sıralama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (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) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bir-
leştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(4) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerden ise yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(5) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora
derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derece-
siyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri ala-
bilir. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Doktora tezi,
eğitim-öğretimin verildiği dilde yazılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(9) 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 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenen ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafın-
dan ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

1) 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.
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2) Bu adaylar daha önceden aldığı 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.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

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

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

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları prog-
ramlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden az olmamak şartıyla Enstitü Yönetim Ku-
rulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(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 zorunludur.

(6) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil ye-
terlik koşulu aranır. Sınav puanlaması ilgili yönergeye göre belirlenir. Bu taban puanlar Enstitü
Kurulu teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip
olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 pu-
andan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden
elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile
çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı
veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel de-
ğerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Senato ta-
rafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, ana-
dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite
yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 21 Şubat 2022 – Sayı : 31757



Süre
MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunlu-
dur.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından
seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka
bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebi-
lir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-
hip kişilerden de olabilir.

(4) Tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğ-
renim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve emekliye ayrılması
durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat da-
lının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman değişikliği azami
öğrenim süresini değiştirmez.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafın-

dan önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına gir-
meye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına katılmayan öğrenci bir hakkını
kullanmış ve başarısız olmuş kabul edilir.

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

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran veya Ocak-Temmuz
aylarında yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağır-
lığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı
sayılır. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.

(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda
her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı
ortalama notu alınır.

(7) Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday
için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına
alınır.

(8) Yeterlik sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) 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
zorundadır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan
dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programla-
rıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 23 – (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 yapı-
labilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danış-
man vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir dönem sonra tez izleme yapabilir.
Tez izleme komitesi raporu
MADDE 25 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.
(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-

Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez jürisi
MADDE 26 – (1) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının 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 üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 27 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar vermesi durumunda

öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini dok-
tora tez jürisi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın
tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim
eder.
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(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(6) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen veya tez savunmasına makul mazereti olmak-
sızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına
makul mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumda öğrenciye tezsiz yüksek lisans
programının mezuniyet koşullarını sağlaması için bir dönem ek süre verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarında mezun ola-

bilmek için öğrencilerin, Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üni-
versitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik için belirlediği ilk zorunlu yayın şartlarına uygun
en az bir İstanbul Aydın Üniversitesi adresli makaleyi yayınlamış veya yayına kabul edildiğine
ilişkin yazı almış olmaları gerekir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş

en az bir kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uza-
tılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine ge-
tiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafın-
dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğrenciler için ise mezuniyet tarihi
Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 30 – (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) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar sanatta yeterlik çalışması ola-
rak kabul edilir.

(3) Bu programlar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı birleştiril-
miş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. YÖK’ün izin verdiği dillerde
eğitim-öğretim yapılır.

(4) 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. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Üniversitenin farklı programlarında verilmekte olan derslerinden ise yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile seçilebilir.

(6) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora dersle-
rinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans ders-
leri alabilir. Bu dersler sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu dersler not döküm
belgesinde gösterilir.

(8) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları eğitim dilinde yapılır. Sanatta ye-
terlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenen ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafın-
dan ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

1) 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.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı 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.
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ç) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) 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 Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili
Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesin-
den 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 adaylar-
da,

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.

(3) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden
yabancı dil puanı aranmayabilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla
ALES, ALES aranmayan programlarda ise %50’den aşağı olmamak şartıyla yetenek sınavı
puanı temel alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama ya-
pılır.

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

Süre
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik
programında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasın-
dan seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde baş-
ka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

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

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir. Danış-
man değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Sanatta yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafın-

dan önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına gir-
meye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına katılmayan öğrenci bir hakkını
kullanmış ve başarısız olmuş kabul edilir.

(3) Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran veya Ocak-Temmuz
aylarında yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağır-
lığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı
sayılır. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 (75/100) puan al-
mak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır.

(6) Yeterlik sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.
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(8) 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 kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda
alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır. Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şart-
ları yerine getirmek zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir sanatta
yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci
danışmanın atanması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın komite toplantıla-
rına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çalışması kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, Ocak-
Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğ-
renci, 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 belirti-
lir.

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

konser, temsil gibi çalışmalarda ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Araştırmada; anket/ölçek/skala, biyolojik materyal kullanımı, gözlemsel ve niteliksel
çalışma, niceliksel araştırma ve müdahale olması durumunda etik kurul kararı aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

(4) Enstitü, tez yazılması durumunda intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Danışman çalışmanın yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü Ens-
titüye gönderir.

(6) Sanatta yeterlik jürisi, 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 hususunda Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi savunmaya alır. Savunma sınavı, çalışmanın sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin sanatta
yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta ye-
terlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca, danışman vasıtasıyla sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen veya sanatta yeterlik ça-
lışma savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu süre içerisinde savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu sa-
vunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan sanatta
yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz
yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programlarından mezun olabilmeleri için öğrencile-

rin; Enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarının Enstitüye ilk teslimi ile bir-
likte, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının sanatta yeterlik yaptıkları alanın doçentlik için
belirlediği zorunlu ilk şartlarına uygun, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, en az bir çalışma
yapmış olmaları veya çalışmaya kabul edildiğine ilişkin yazı almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 39 – (1) Savunmada başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları sağlayan, tezinin ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metnin ciltlenmiş en az bir kopyasını, üç adet yayınlama
izin formunu ve iki adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, yayın-
lama izin formunda belirtilen referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) savunmaya giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renciye sanatta yeterlik diploması verilir.

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

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafın-
dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Uluslararası öğrenciler için ise mezuniyet tarihi
Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tara-
fından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim planları
MADDE 40 – (1) Eğitim ve öğretim planları, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato onayı

ile kabul edilir.
(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Düzensiz öğrenciler,

bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredilik ders alabilir.
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(3) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Programlar arası ortak zorunlu
dersler Enstitü Kurulu vasıtasıyla kabul edilir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ve/veya yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü prog-
ramlarda verilmesi zorunludur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dokto-
ra/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans de-
recesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya dok-
tora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir.

(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 Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans prog-
ramının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans
programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

(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 Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı azami sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik
derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. De-
vamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler
yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde
gösterilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 42 – (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. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci
yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savun-
masına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin
hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
yeterlik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran
öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin
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muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki li-
sansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci
MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir yüksek öğretim

kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dı-
şındaki veya yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gön-
derilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında
bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dö-
küm belgesi verilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 45 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlem-

leri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.
(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti

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

lir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların
kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yap-
tıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 46 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından belirlenir.

Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları
MADDE 47 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt

yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.
(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık

süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğren-
cilere, mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.

(4) Tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya dönem projesi
derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda 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

21 Şubat 2022 – Sayı : 31757                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan
protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar
için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Staj
MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapılıp yapılmayacağı Enstitü Kurulu

kararı ile belirlenir.
(2) Stajın, mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunlu-

dur. Stajlarını tamamlamayan öğrenciler ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirseler
bile stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 49 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç,
tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bü-
tünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsar.

(2) Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan
edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrenci-
lerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki yüksek
öğretim kurumlarına gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul
edilen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı
silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Derslerin açılması
MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğ-
retim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet Sanatçısı olan
veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi
verdirilebilir.

Derslere devam şartları
MADDE 51 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların

gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.
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(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde
%70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlaya-
mayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler
sınavlara giremez.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten başarısız
sayılır.

(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere
katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devam-
sızlıkları dikkate alınmaz.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 52 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ve AKTS kredileri, Enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır. Ders ve
diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, 25,5 saatlik öğrenci
iş yükü çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin
takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri
uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmala-
rının %40’ı, yarıyıl sonu sınavlarının %60’ı alınarak belirlenir.

(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alına-
rak hesaplanır.

(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından
biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı Başarı 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
DC 1.50 60-69
DD 1.00 50-59
FD 0.50 40-49
FF 0.00 0-39

(6) Bilimsel hazırlık programında alınacak lisans dersleri için en düşük başarı notu DD,
yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sa-
natta yeterlik programları için CB’dir.

(7) Ortalamalara katılmayan harf notları aşağıda açıklanmıştır:
a) I (Eksik not): Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir neden-

den dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğ-
retim elemanı tarafından verilir. I harf notu almış bir öğrenci; notların Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır.
Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF harf notuna dönüşür. Mazeretinin
uzun süreceği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin I harf notu, en çok
bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I harf notu kayıtlarda kaldığı sürece FF harf notu
gibi işlem görür.
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b) P (Başarılı): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğ-
rencilere verilir.

c) F (Başarısız): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan
öğrencilere verilir.

ç) P ve F harf notları; staj, yeterlik, tez izleme komitesi raporu ve tez/proje için de kul-
lanılır.

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

e) Çekilme notu (W): Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-
rencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi
isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğ-
renciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en
çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

f) C (Düzeltme): Tez önerisi ve tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci için kul-
lanılır.

(8) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda
yapılır.

(9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde baş-
vurdukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret
sınavı hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başa-
rısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere
bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

(11) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan
sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri ve ma-
zeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 53 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak

öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğ-
retim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul
edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri
tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.
Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması du-
rumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 54 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, not-

ların ilan edilmesinden itibaren üç gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma
MADDE 55 – (1) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci

öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan
eğitim programlarından ders alması esastır.
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(2) Öğrenciler, danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Üniversite içi
ve dışı diğer lisansüstü programlarından ders alabilir.

(3) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açıl-
maması veya ilgili lisansüstü ders kataloğunda bulunmaması gerekir.

(4) Dersler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının intibak formu Üniversitenin ders
eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu Enstitü Yönetim Kurulu onayına
sunulur.

Kayıt dondurma
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilere Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, dok-
tora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler ne-

deniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sü-

renin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri)
ibrazı.

ç) Öğrencinin tutukluluk ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını ge-
rektirmeyen mahkûmiyet hali.

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

e) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla
süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-
dirilmesi.

f) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin
bulunmamasını belgelendirmesi.

g) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya
malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt don-
durma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücreti yükümlülüğünü
yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi Enstitü Yö-
netim Kurulunca karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 57 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisans-

üstü programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
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(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve Ensti-
tüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteğiyle ay-
rılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı
olduğu eğitim ve öğretim yılı dâhil olmak üzere mali taahhütlerini yerine getirmesi gerekir.

(5) Öğrenci, yüz yüze ya da yazılı müracaatına istinaden sistem üzerinden kayıt sildirme
işlemi yapabilir. Kayıt sildirmek için yüz yüze yapılacak işlemde öğrencinin kendisinin yazılı
müracaatı veya noter vekâleti verdiği kişinin başvurusu gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 58 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 59 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son ikamet ad-
resine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştir-
dikleri halde, bunu Enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğ-
rencilere Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat
yapılmış sayılır.

Diğer hükümler
MADDE 60 – (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü

eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 4/3/2019 tarihli ve 30704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2053 

—— • —— 
Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1998 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1989 

—— • —— 
Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2060 

—— • —— 
Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1991 
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Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1999 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.600.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

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

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir.  

Recep Tayyip Erdoğan Cad. Halaslar Mah. No: 121/A Kendirli/RİZE 
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.03.2022 günü saat 14.00’e kadar Kendirli Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kendirli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

5-Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6-Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

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

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

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

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

    1755/1-1 
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5 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEMİZLİK MALZEMESİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı “5 kalem 

muhtelif cins ve miktar Temizlik Malzemesi”, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları 
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

SIRA MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF VERME 
TARİHİ 

1 CAMSİL TABANCALI 15.000 AD. 
Teknik Şartname ve 

Numuneye Göre 
03.03.2022 günü 

Saat:12.00’ye kadar 

2 
DETERJAN ÇAMAŞIR 

RENKLİLER İÇİN 
4.000 KG. 

Teknik Şartname ve 
Numuneye Göre 

03.03.2022 günü 
Saat:12.00’ye kadar 

3 
DETERJAN TOZ 

(MATİK) 
22.000 KG. 

Teknik Şartname ve 
Numuneye Göre 

03.03.2022 günü 
Saat:12.00’ye kadar 

4 
DETERJAN TOZ 

MEKANİK TEMİZLEME 
2.000 KG. 

Teknik Şartname ve 
Numuneye Göre 

03.03.2022 günü 
Saat:12.00’ye kadar 

5 SABUN BEYAZ 5.000 KG. 
Teknik Şartname ve 

Numuneye Göre 
03.03.2022 günü 

Saat:12.00’ye kadar 
NOT: İhaleye katılan firmaların Temizlik Malzemelerinden numune olarak 2 Adet getirmeleri zorunludur. 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini (130,00-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf(dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, 
dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 
aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 03.03.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 
bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 
belirtilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.  

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/141831 
    2097/1-1 
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KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemizde üretilen Artar/Azalır 350 ton basılı evrakın 81 ile Kargo ile, 1 yıl boyunca 

partiler halinde taşınması işi, Kargo taşımacılığı ek şartlar listesi ile ticari şartname esaslarına 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100,00.-TL) İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02/03/2022 günü, saat 14.00’ e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ 

KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 8.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu işin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul 

edilmeyecektir. (Teklifler İşletmeden temin edilecek teklif mektubu örneğine uygun olarak 

hazırlanacaktır.) Fiyatlara KDV dışında her türlü vergi ve harçlar (Evrensel Posta Ücreti, BTK, 

vb. kurumlara ödenecek kesintiler) Sigorta ve benzeri diğer giderler dahil olacaktır. Fiyatlar 

sözleşme süresince sabit olup, herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    2098/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. madde 1. fıkrası (c) 

bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 
sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2. Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 
aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 14.03.2022 Pazartesi günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir. 

3. İhaleye Katılabilmek İçin: 
a) Tebligat Adresini gösterir belge, 
b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez) 
c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu 
d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi 

gerekmektedir 
e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir. 
f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur 

yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) 
gerekmektedir. 

4. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak 
görülebilir. 

5. İhale T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 
yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6. İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat 
mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

7. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin 
yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz 
etmeleri zorunludur. 

8. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
9. İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
Sıra 
No İlçesi Erişim 

No Pafta Alan 
Hektar 

İhale Bedeli TL  
(KDV Hariç) 

Geçici Teminat Miktarı 
%3 

İhale Tarihi ve 
Saati 

1 İncesu 3387728 K34c1 800,27 76.261,89 TL 2.287,85 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

2 Kocasinan 3387729 K34b3, K34c2 4635,63 235.681,45 TL 7.070,44 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

3 Yeşilhisar 3387730 L34a3, L34a4 2339,81 118.958,98 TL 3.568,76 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

4 Yeşilhisar 3388301 L34a1, L34a2 1890,28 96.104,29 TL 2.883,12 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

5 Yeşilhisar 3389650 L34a3, L34a4, L34d2 4767,69 242.395,55 TL 7.271,86 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

6 Yeşilhisar 3389651 L34a1, L34a2, L34a3, 
L34a4 4898,23 249.032,38 TL 7.470,97 TL 14.03.2022 

Saat 10:00 

7 Yeşilhisar 3389652 L34a1, L34a2 4628,99 235.343,86 TL 7.060,31 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

8 Melikgazi 3358804 K35d4 4084,58 207.665,35 TL 6.229,96 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

9 Melikgazi 3358806 L35a1, K35d4 2716,95 138.133,27 TL 4.143,99 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

10 Melikgazi 3358807 K34c3 3598,49 182.951,90 TL 5.488,55 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

11 Melikgazi 3358808 K35d4, K34c3, K34c2 3185,65 161.962,58 TL 4.858,87 TL 14.03.2022 
Saat 10:00 

    884/1-1 
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200.000 ADET HAŞHAŞ TOHUMLUĞU AMBALAJ PAKETİ ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

200.000 ADET HAŞHAŞ TOHUMLUĞU AMBALAJ PAKETİ ALIMI 4734 KİK 3-g 

istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/135057  

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Adet Haşhaş Tohumluğu Ambalaj Paketi Alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 08/03/2022 Salı günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu 

İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

    2063/1-1 
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65.000 ADET PP SAYDAM ÇUVAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

65.000 ADET PP SAYDAM ÇUVAL ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/135105  

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65.000 Adet Pp Saydam Çuval Alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 09/03/2022 Çarşamba günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu 

İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

    2064/1-1 
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SAHA DANIŞMANLIĞI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 

Proje No: P171543 

Başvuru Numarası: CS1.2-02 

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 “Saha Danışmanlığı İçin Danışmanlık Hizmeti” alınacaktır. 

3. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır: 

•Danışmanlık sektöründe sahada uygulama ve örnekleme için metodoloji geliştirme, 

izleme ve değerlendirme, uygunluk incelemesi/güvencesi, denetim, incelemesi veya benzeri diğer 

konularda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak 

•Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde deneyimli olmak 

•Kırsal alanlarda ve tarım sektöründe saha çalışmaları konusunda deneyimli olmak  

•Daha önce tamamlanmış çalışmalara (tarım, çevre veya benzeri çalışmalar) ilişkin en az 

3 referans sağlayabilmek  

•Hassas gruplarla çalışmada deneyim sahibi olmak (mültecilerle deneyim sahibi olmak 

önemlidir) 

•Çevresel ve/veya sosyal denetim ve raporlama konusunda deneyimli olmak  

4. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 

5. Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 02.03.2022 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği FESAS Proje Ofisi 

Mutlukent Mahallesi 1964. Sokak No: 13 Çankaya ANKARA 

Telefon : +90(312) 216 40 14 

 2071/1-1 
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KAZI VE İKSA SİSTEMLERİ İLE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Kazı ve İksa 

Sistemleri ile Altyapı Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası 

Aybastı / ORDU 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı ve iksa sistemleri ile yağmursuyu inşaat işlerinden 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Aybastı / ORDU 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 16.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      480.000 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/03/2022 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A)  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Hükümet 

Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 1.000 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    2085/2-1 
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YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 37.100 Ton Yaş Çay nakliye hizmet alımı işi %20 artar-azalır 

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

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2022 günü saat 14.00 ’a kadar ışıklı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 ’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul edilmez. 
5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

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

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

    1715/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 20.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

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

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a-ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No: 65 Kemalpaşa-Artvin 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2022 günü saat 14:00’e kadar Kemalpaşa Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kemalpaşa-Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

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

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

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

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

    2026/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

(profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uyarınca, araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  

Beykoz Üniversitesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 0216 912 2252 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
ARANAN ŞARTLAR UNVAN SAYI

Rektörlük - 
Doçentliğini Yükseköğretim Çalışmaları 

alanından almış olmak. 
Prof. Dr. 1 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Finansman 

(İngilizce)* 

Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından 

almış olmak ve Sanayi ve Teknoloji İktisadı 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Prof. Dr. 1 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

İşletme  

(İngilizce)* 

Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme 

Yönetimi alanında tamamlamış olup, 

Örgütsel Öğrenme alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinde 

lisansını almış olmak, İnsan Kaynakları 

veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarından 

birinde yüksek lisans yapmış olmak, Halkla 

İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktor unvanını 

almış olmak. Reklamcılık, göstergebilim, 

tüketim kültürü konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 
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Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem 

Araştırması alanından birinde lisans veya 

doktora derecesi olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Fizik Mühendisliği alanında lisans ve 

doktora derecesine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından 

(Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim 

Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik 

Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film 

Animasyon, Radyo Sinema Televizyon, 

Sinema ve Medya, İletişim Bilimleri vb.) 

birinde doktora derecesine sahip olmak, 

Unity ve/veya Unreal Engine oyun 

motorları ile oyun geliştirme alanında 

uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından 

birinde lisans veya doktora derecesi olmak; 

bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı veya 

bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından 

birinde lisans derecesi olmak ve bu 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya 

doktora programına kayıtlı olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 
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Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Çizgi Film ve 

Animasyon 

Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, 

İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, 

Sinema-TV vb. alanların ilgili 

bölümlerinden lisansını almış olmak; ilgili 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. 

Çizgi film ve animasyonun uygulamalı 

alanlarında güncel tasarım programlarına ve 

metotlarına hakim olup, çizgi film ve 

animasyon alanında çalışmalar yapıyor 

olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 

Fizik Mühendisliği alanlarından birinde 

lisans derecesi olmak ve bu alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans veya doktora 

programına kayıtlı olmak. 

Arş. 

Gör. 
1 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 

aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi 

10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 

CD/taşınabilir bellek. 
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Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 

olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile 

ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 

1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir 

bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

Araştırma Görevlisi: 

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 

2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS 

veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. ALES belgesi. 

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 

6. 2 adet fotoğraf. 

7. Nüfus cüzdanı sureti. 

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 

9. Onaylı transkript belgesi. 

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.02.2022 

Son Başvuru Tarihi : 07.03.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.03.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 14.03.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.03.2022 

    2084/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL 

SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-
KUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ile 5 (beş) Engelli İşçi, 
17 (on yedi) Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 
Sürekli İşçi alınacaktır. Aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

• Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 
gün içinde başvurularını Eskişehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya 
www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe 
rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

• Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet 
adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

• Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit 
edilenlerin işlemleri, ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına 
kadar aday (asil ve yedek olmak üzere) ve öncelik hakkına sahip olanların dört katına kadar (asil 
ve yedek olmak üzere) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda 
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

GENEL ŞARTLAR 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. 18-35 yaş arasında (son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını 
tamamlamamış) olmak, 

3. Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son başvuru tarihi itibariyle) olmak, 
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak 

(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak), 

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
6. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak, 
8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak, 
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak), 
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
11. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 
şartları aranır. 
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
1. Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu 

raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az 
yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir. 

2. Üniversitemiz birimlerinde Temizlik hizmeti yapacaktır. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL 

SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak 
şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da 
ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden 
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten 
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri 
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 

3. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre 
temizliği ve benzeri işleri yapacaktır. 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 

yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. 
2. Kura işleminin 17.03.2022 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 

yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca 
duyurulacaktır. 

3. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak 
teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan, adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen 
adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır. 

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. İstenen Belgeler, Belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden 
adaylara duyurulacaktır. 

2. Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik belge getirenler 
listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. 

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca 
sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 
Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 
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SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI; 

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 

eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim 

etmeyen veya eksik teslim eden aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav 

tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 

diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı 

olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek 

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 

sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet 

adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan 

tebligat yerine geçecektir. 

ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması 

yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe 

başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine yedek listenin ilk 

sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını 

taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

2. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

3. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların Arşiv Araştırmasının olumlu 

sonuçlanmasına müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Çalışma Adresi : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Tercih Edilen İkametgâh İlçeleri : Eskişehir Merkez ve İlçeleri 

KONTENJAN DAĞILIMI 

Meslek 

Kodu 
Durumu Öğrenim Durumu 

İhtiyaç 

Sayısı 
Çalışma Şekli 

Temizlik 

Görevlisi 
Engelli 

Ortaöğretim  

(Lise ve dengi okul) 

mezunu olmak 

5 

Daimi/ 

Tam Zamanlı/ 

Deneme Süreli 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü/ 

Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak 

şekilde yaralanan 

Ortaöğretim  

(Lise ve dengi okul) 

mezunu olmak 

17 

Daimi/ 

Tam Zamanlı/ 

Deneme Süreli 

    1988/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri 

içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) 

belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 

için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları 

içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim 

Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta 

yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 

gerekmektedir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 21.02.2022 – 7.03.2022 

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 1 Prof. Dr. 

Göğüs hastalıkları alanında 

doçentliğini almış olmak. Akciğer 

anatomisi ve solunum sistemi 

konularında çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 

(İngilizce) 
1 Prof. Dr. 

Göğüs hastalıkları alanında 

doçentliğini almış olmak. Solunum 

sistemi ve kronik akciğer hastalıkları 

konularında çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
1 Doç. Dr. 

Endokrinoloji alanında doçentliğini 

almış olmak. Gebelik diyabeti, vitamin 

D ve diyabet ilişkisi konularında 

çalışmalar olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Dil ve Konuşma Terapisi doktora 

derecesine sahip olmak. 

    2044/1/1-1 

—— • —— 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. 
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09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 

ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri: 

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 

2. YÖK formatlı özgeçmiş 

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 

4. Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır) 

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 

7. ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir) 

9. Kimlik Kartı fotokopisi 

10. Bir adet vesikalık fotoğraf 

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 21.02.2022 

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 07.03.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.03.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 11.03.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.03.2022 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile 

kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. 

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır) 

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907 

Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru 

belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 

başvurular değerlendirilmeyecektir.) 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve haberleşme 

mühendisliği alanlarının birinden lisans 

mezunu olup, bu alanlarda yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

    2044/2/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı 
özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi 
Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir. 

İngilizce Eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil 
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği 
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını 
sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- 
yonergesi-30072020rev3.pdf) 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL 
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 21.02.2022 - 07.03.2022 

BİRİM 
BÖLÜM/PROG./ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji PROF. DR 1 
Tıbbi Onoloji alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Nöroloji 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Nöroloji alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Göğüs Hastalıkları alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
PROF. DR 1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Göz Hastalıkları alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi DOÇ.DR. 1 Radyasyon Onkolojisi Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
DOÇ.DR. 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
PROF. DR 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
PROF. DR 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

Doçent veya Profesör olmak 
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Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DOÇ.DR. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları PROF. DR 1 
İç Hastalıkları alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ.DR. 1 İç Hastalıkları alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İç Hastalıkları alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
PROF. DR 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DOÇ.DR. 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi PROF. DR 1 
Göğüs Cerrahisi alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi DOÇ.DR. 1 Göğüs Cerrahisi alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Göğüs Cerrahisi alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Tıp Eğitimi alanında doktora yapmış olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız,D ş ve Çene 

Radyolojisi 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1* 

Ağız, D ş ve Çene Radyoloj s  Anab l m 

Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız,D ş ve Çene 

Cerrahisi 
PROF. DR. 1* 

Ağız, D ş ve Çene Cerrah s  Anab l m 

Dalında Doçent veya Profesör olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Endodonti 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2* 

Endodont  Anab l m Dalında Doktora veya 

Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti PROF. DR. 1* 

Ortodonti Anabilim Dalında Doçent veya 

Profesör olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1* 

Ortodont  Anab l m Dalında Doktora veya 

Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Protet k D ş Tedav s  PROF. DR. 1* 

Protet k D ş Tedav s  Anab l m Dalında 

Doçent veya Profesör olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Protet k D ş Tedav s  PROF. DR. 1* 

Protet k D ş Tedav s  Anab l m Dalında 

Doçent veya Profesör olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Protet k D ş Tedav s  

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1* 

Protet k D ş Tedav s  Anab l m Dalında 

Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Pedodonti 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2* 

Pedodont  Anab l m Dalında Doktora veya 

Uzmanlık yapmış olmak. 

*Türkçe Diş Hekimliği 

    2086/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve 
doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık 
belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru 
tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
Doçent kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 
• İlgili alanda doktora belgesine, tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak, 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN KADRO ÖZEL KOŞULLAR 

SON 

BAŞVURU 

TARİHİ 

Hemşirelik 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

ve sanat psikoterapisi alanında ulusal 

ve uluslararası çalışmalar yapmak. 

İngilizce olarak sözlü araştırma 

sunumu yapmak. 

9 Mart 2022 

Hemşirelik 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

Pediatrik onkoloji hemşireliği 

alanında ulusal ve uluslararası 

çalışmalar yapmak. 

İngilizce olarak sözlü araştırma 

sunumu yapmak 

9 Mart 2022 



21 Şubat 2022 – Sayı : 31757 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Profesör 1 

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa 

Ekonomi Tarihi, 18. Yüzyıldan 

Bugüne Siyasi Hareketlilik ve Emek 

Tarihi konularında uzmanlaşmış 

olmak. 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Doçent 1 

Sosyoloji Teorileri, Karşılaştırmalı ve 

Tarihsel Yöntem, Kültür ve Sanat 

Sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış 

olmak. 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Doçent 1 

Politik Sosyoloji, Kırsal Gelişim 

Sosyolojisi ve Tarihsel Sosyoloji 

alanlarında uzmanlaşmış olmak 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Doçent 1 

Eğitim Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, 

Irk ve Etnik Köken Çalışmaları, Nitel 

Araştırma Yöntemleri konularında 

uzmanlaşmış olmak 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Medya ve 

Görsel Sanatlar 
Doçent 1 

İnsan-Robot Etkileşimi, Arayüz ve 

Etkileşim Tasarımı, Duygusal 

Arayüzler ve Bilgi Tasarımı 

alanlarında uzmanlaşmış olmak 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Medya ve 

Görsel Sanatlar 
Doçent 1 

Endüstriyel ve Ürün Tasarımı, 

Sürdürülebilir Tasarım, Davranış 

Değişikliği Tasarımı ve Sürdürülebilir 

Davranış Tasarımı alanlarında 

uzmanlaşmış olmak. 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Arkeoloji ve 

Sanat Tarihi 
Doçent 1 

Yakın Doğu Arkeolojisi, Anadolu 

Arkeolojisi, Hitit Medeniyeti, Erken ve 

Orta Dönem Bronz Çağ alanlarında 

uzmanlaşmış olmak. 

9 Mart 2022 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Felsefe 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Etik, Sosyo-Politik Felsefe, Analitik 

Felsefe, Bilgi Felsefesi alanlarında 

uzmanlaşmış olmak. 

9 Mart 2022 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya ve 

Biyoloji 

Mühendisliği 

Profesör 1 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği veya 

benzeri bir alanda doktora yapmış 

olmak. 

Biyomalzemeler, doku mühendisliği, 

ilaç salımı ve hücre implantasyonu 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası 

seçkin uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

9 Mart 2022 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya ve 

Biyoloji 

Mühendisliği 

Profesör 1 

Kimya Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

Kimya Mühendisliğinin temel 

alanlarından katalizör tasarımı ve 

geliştirilmesi, katalitik sistemlerde 

yapı-aktivite ilişkilerinin atomik 

düzeyde çalışılması alanlarında 

uzmanlaşmış olmak. 

Alanındaki ve/veya disiplinler arası 

alanlardaki yetkinliğini seçkin 

uluslararası dergilerde yayınlanmış 

çalışmaları ve almış olduğu 

uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

9 Mart 2022 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri 

bir alanda doktora yapmış olmak. 

Yüksek başarımlı hesaplama, paralel 

programlama ve paralel sistem 

yazılımları alanlarında uzmanlaşmış 

olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası 

seçkin uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

9 Mart 2022 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Makine Mühendisliği veya benzeri bir 

alanda doktora yapmış olmak. 

Biyomedikal mikro akışkan 

sistemler, üç boyutlu baskı ve biyo-

sensörler alanlarında uzmanlaşmış 

olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası 

seçkin uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

9 Mart 2022 

Tıp Fakültesi 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör 1 
Üreme Tıbbı ve İnfertilite alanında 

çalışmak. 
9 Mart 2022 

Tıp Fakültesi 

Plastik, 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

Profesör 1 - 9 Mart 2022 

Tıp Fakültesi 

Kulak Burun ve 

Boğaz 

Hastalıkları 

Profesör 1 - 9 Mart 2022 

Tıp Fakültesi 

Kulak Burun ve 

Boğaz 

Hastalıkları 

Doçent 1 - 9 Mart 2022 

Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 - 9 Mart 2022 

    2065/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer 

alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda 

belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel 

(4/B) alınacaktır. 

İLAN 

SIRA NO. 
UNVANI ADET 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

1 Teknisyen 1 KPSS P94 

-Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden 

mezun olmak.  

-En az 1 (bir) yıl bilgisayar alanında mesleki 

tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan 

alınacak belgeyle ibraz etmek. 

2 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P3 

-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. 

3 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P3 

Üniversitemiz Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere,  

-İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe ve 

Finans Yönetimi lisans mezunu olmak. 

4 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P93 

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, 

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

-En az 40 saat Etkili Konuşma ve Diksiyon 

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.  

-Kongre ve Toplantı Organizasyonları 

Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına 

sahip olmak. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
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devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 

engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 

11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

kadroya başvuru yapamayacaktır. 

12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. 

Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.  

Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik Hükümleri” uygulanır. 

16- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

19- Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve 

paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar. 

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Başvuru Yeri/Adresi: 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı 

yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez. 

Başvuru Tarihleri: 

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 

veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda 

yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı) 

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5- Fotoğraf, (1 adet) 

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının 

ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 

etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 

yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

    2034/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/45)

YÖNETMELİKLER

–– Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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.


