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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AHMET ÖZSOY DEMOKRASİ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ç) Üniversite öğrencileri başta olmak üzere yükseköğrenim gören öğrencilerin demok-
rasi, demokratik araçlar, demokratik konsolidasyon, demokratik katılım pratikleri konusunda
farkındalığının artırılmasını sağlamak."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılsı ve Merkezin faaliyet

konularıyla ilgili alanlarda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
görevlendirilen üç üye dahil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren
Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olmak üzere üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Geçerli bir mazereti ol-
madan üst üste iki toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az
dördüne üst üste katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün bulunmadığı oturumlarda Yö-
netim Kurulu başkanlığını müdür yardımcısı yapar. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan
en az bir hafta önce üyelere Müdür tarafından yazılı olarak bildirilir ve gündem konularına
ilişkin belgeler üyelere iletilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2018 tarihli ve 30478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ataşehir
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında öğrencilerin bir yükseköğretim prog-
ramında başarılı oldukları derslerin ve yükseköğretim kurumu dışında edindikleri işyeri dene-
yimlerinin tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı Yüksekokulca hazırlanan ilgili yönerge uya-
rınca gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bitirme
tezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, staj” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan “staj,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması

3,50-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 3,00-3,49 arasında
olan öğrenciler onur öğrencisi olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben
yüksek onur ya da onur belgesi düzenlenir. Yüksek onur belgesi veya onur belgesi alan ve de-
receye giren öğrencilerin belirlenmesinde, normal öğrenim süresi içerisinde yapılan son yarıyıl
sonu sınav notları dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Özel ve misafir öğrenci
MADDE 32 – (1) Özel ve misafir öğrenciler ile ilgili hükümler, Yüksekokulca hazır-

lanan ilgili yönerge ile belirlenir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2017 30280

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2018 30478
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GELİBOLU YÜZÜNCÜ YIL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bah-
çeşehir Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci  maddesinin
birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer
alan “Gelibolu Yüzüncü Yıl” ibareleri “Osmanlı Tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu

ve tarihi hakkında araştırmalar yapmak, Osmanlı tarihiyle ilgili yazılı ve görsel yayınlar ger-
çekleştirmek, konferans, sempozyum, sergiler düzenlemek, dokümantasyon merkezi ve kütüp-
hane oluşturmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Osmanlı tarihinin sosyal, ekonomik ve idari özellikleriyle ilgili ulusal ve uluslararası
düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, festivaller ve benzeri faaliyetler
düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı tarihi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak,
bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek, ortak araştırma projeleri üretmek ve gerçekleştirmek.”

“ç) Yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.
d) Mevcut olan Bahçeşehir Üniversitesi Osmanlı Tarihi Yüksek Lisans Programı ile eş-

güdüm içinde çalışmak, programın gelişmesine ve çalışmalara katkıda bulunmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üni-

versite öğretim üyeleri” ibaresi “Üniversite çalışanları” olarak, “öğretim üyeleri/görevlileri”
ibaresi “Üniversite çalışanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Araştırma ve proje çalışma konularına uygun ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile
projeler geliştirerek proje çalışma gruplarını kurmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üni-
versite öğretim üyeleri/görevlileri” ibaresi “Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yürüten veya çalışma alan-
ları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on bir üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden birisi Danışma Kuru-
lunun başkanı olarak görev yapar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2012 28288
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ç) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,
d) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination Sınavını,
e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
h) UKS: Ulusal Kredi Sistemini,
ı) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan ve özel koşulların tespiti ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki ya-

rıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara
kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul
koşullarını, yabancı dil dâhil, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında, Enstitüye önerirler.
Öneriler, Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onay-
lanarak kesinleşir.

(2) Rektörlük, Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son baş-
vuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.
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(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar arttırılabilir.

Başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip

olmaları veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları, başvurduğu programın puan tü-
ründen en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belir-
lenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sa-
natlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitü-
deki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ve tezsiz yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi
almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması
kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Senato kararı
ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları duru-
munda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. Konservatuvar programları ile gü-
zel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının
Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvu-
rularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile bel-
gelenmesi şartıyla;

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

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum 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 taban
puanı şartını sağlamış sayılır.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, tezli yüksek lisans derecesi ile
doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına ve doktora programında baş-
vurdukları puan türünden en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato
tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar program-
ları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden program-
larının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeter-
lik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uz-
manlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Adayların,
tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurdukları puan türünden en az 55

7 Şubat 2022 – Sayı : 31743                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir
puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans me-
zuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 veya muadili
bir puana ve doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavla-
rından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca doktora
programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan alınması zorunludur.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplo-
masına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünden en az 55 ALES puanına veya
GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları
gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans diplomasına ve li-
sans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden en az 3 veya muadili
bir puana ve sözel puan türünden 80 puandan az olmamak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen
eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde,
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 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 kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda
yabancı dil şartının; programın dilinden, programın dilinin öğrencinin ana dili olması halinde
bu fıkrada belirtilen diğer bir yabancı dilden sağlanması zorunludur. 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 başvu-
rularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile bel-
gelenmesi şartıyla;

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

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum 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 taban
puanı şartını sağlamış sayılır.

ç) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul edilebilmesi için başvurulan programa bağlı olarak lisans ve/veya yüksek
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara
başvurularda ALES şartı aranmaz. Ayrıca yabancı uyruklu adayların Türkçe öğretim yapan
programlara başvurabilmesi için 9 uncu maddede belirtilen Türkçe yeterlilik koşullarını sağ-
laması gerekmektedir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğ-

renim durumlarını gösteren belgeyi ve Enstitü Yönetim Kurulunca istenen diğer belgeleri ek-
leyerek, süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurt dı-
şından alınmış ise diplomanın alındığı kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına
dair belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına
tabi olanlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisin-
den sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafın-
dan onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenen kabul koşulları bağlamında
adayların başvuruları elektronik ortamda kabul edilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Adayların değerlendirilmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler anabi-

lim/anasanat dalları tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında
yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu, 100 tam puan üzerinden
hesaplanan toplam puanı ile belirlenir. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar bir lisansüstü prog-
rama (tezsiz yüksek lisans programları hariç) yalnızca ALES puanına göre alınabileceği gibi;
%50’den az olmamak koşuluyla ALES puanına ek olarak yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans
genel not ortalaması, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması duru-
munda değerlendirme sonucu da dikkate alınarak, toplamı %100 olacak şekilde, Enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile Senato tarafından
onaylanan usul ve esaslara uygun olarak hesaplanan puana göre sıralanır. Toplam puanı 100
tam puan üzerinden en az 65 olan adaylar, kontenjan dikkate alınarak, en yüksek puan alan
adaydan başlanılarak asıl ve yedek liste halinde sıralanır. Toplam puanları eşit olan adayların
sıralaması için lisans/yüksek lisans genel not ortalaması dikkate alınır.

(3) Anabilim/anasanat dalı yaptığı sıralamayı bir liste halinde Enstitü Müdürlüğüne bir
tutanak ile teslim eder.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli koşulları sağlayan adayları ilgili programın kon-
tenjanına göre asıl ve yedek liste halinde belirleyerek karara bağlar.

(5) Farklı alanlarda lisans yapmış adayların yüksek lisans programına doğrudan kabu-
lüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapan programlarda yabancı dil puanını anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu belirler.

(7) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların
başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
on beş gün içerisinde değerlendirilir.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, doktora/sanatta ye-
terlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunu adayların değerlendirme işlemleri aşağıdaki şekildedir:

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, ALES puanı 70 kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir ve ilgili programın şart-
larında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin

veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları baş-
kanlıklarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve 5 inci maddeye göre yapılacak
ilanda belirtir.

(2) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlarına kayıt yaptırmak için, merkezi
yabancı dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan alanlar ile Üniversitedeki yabancı
dilde öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurt içi
veya yurt dışında yabancı dilde öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok
iki akademik yıl içinde başvuranlar,  Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, yabancı dil sınavından
muaf tutulabilirler.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yabancı dil yeterlilik koşulları; Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk üni-
versitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya Üniversitenin Türkçe öğretim birimi tarafından
açılan Türkçe kurslarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmak
ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından
yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almak gerekir.

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığının önerisi üzerine  Enstitü Yönetim
Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan diğer koşulları taşımalarına rağmen, ye-
terli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar ile Türkçe yabancı dil düzeyi başarı notunu sağ-
layamayan yabancı uyruklu adaylar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitenin yabancı
diller merkezi yabancı dil hazırlık sınıfında ya da Üniversitenin Türkçe öğretim biriminde Türkçe
yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Başarısız olan adaylara öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlama hakkı verilir. Ya-
bancı dil hazırlık sınıfında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri
dışında uzatılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
ilgili lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

Bilimsel değerlendirme sınavı
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki

bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan bir yazılı sı-
nav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilebilir. Bu sınavlarda görev yapacak jüri üye-
leri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığı tarafından belirlenir.

Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 11 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü çerçevesinde, Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı
ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama
yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin
kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. Enstitü
Yönetim Kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip
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adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Ens-
titü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına başvuran veya girişi kabul edilen adayların sayısı beş
veya daha az ise Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının gö-
rüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

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

Öğrenci katkı payları
MADDE 12 – (1) Üniversitede lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek

öğrenci katkı payları, her bir program için ayrı olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Katkı paylarını Rektörlükçe belirle-
nen süre içerisinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bi-
limsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için, bilimsel hazırlık programı katkı
payları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans program adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki

esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanısıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Başarısız öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki
yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve
süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora program sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (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.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-
rıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde Üniversitede açıl-
mış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte
birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak
kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda be-
lirtilir.

b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri
dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Kayıt yenileme ve yarıyıl izinleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı tüm öğrenciler her yarıyılın başında
Enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. İkinci fıkraya
göre Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını ye-
nilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci katkı payının
yatırılması ve ders alma veya tez kaydını yenileyerek yapılır.

(2) Üçüncü fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenim süresi bo-
yunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl
izinli sayılabilir. Haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkmasından
itibaren en geç bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. İzinli sayılan
yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi tekrar edi-
lebilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla

ilgili mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
ç) Öğrencinin, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca uygun görüldüğünü ve araştırma

yapmak amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.
e) Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri

nedenlerin ortaya çıkması.
(4) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvur-
maları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
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Dersler
MADDE 17 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya

seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS kredi değeri, o dersin öğrenci başına düşen haf-
talık ders yükü değerindedir. Bir yarıyılın toplam AKTS değeri en az otuzdur.

(3) Bir lisansüstü dersin UKS kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftalık
ders saatinin tamamı ile uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl
UKS kredi değeri dörtten fazla olamaz.

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

(5) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

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

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin % 70’ine,

uygulamaların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda de-
vam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bil-
dirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
şartının aranıp aranmayacağı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara

sınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğ-
rencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapı-
lır.

(3) Her yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerle ilgili olarak bütünleme sınavı yapılır.
Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayı-

labilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),
olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan

başarı notu uygulanır.
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(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğ-
retim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:

Notlar Katsayı
A   4,0
A-  3,7
B+  3,3
B     3,0
B-    2,7
C+  2,3
C   2,0
C-     1,7
D+     1,3
D    1,0
D-   0,7
F   0,0
G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y: Yeterli
Z: Yetersiz
P: Ders devam ediyor
T: Transfer
(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye

(Z) notu verilir.
(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış ol-

dukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak
öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları
saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı

dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki
yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş

günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılabilir. Süresinde yapılmayan itirazlar ka-
bul edilmez.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belir-
lenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine
intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli
olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Savunmalara dinleyici kabulü
MADDE 22 – (1) Tez önerisi ve sergi/proje önerisi savunmaları ile tez ve sergi/proje

savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, sadece jüri üyeleri adaya soru
yöneltebilir.

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 23 – (1) Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders

veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren
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en geç on beş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurduğu takdirde, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu talebi değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu, bu değer-
lendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder.

Tebligat
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda Enstitüde ve

internet sitelerinde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci
hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha
sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu-
nun ilgili hükümleri uyarınca gönderilerek tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, Enstitünün hangi anabilim/anasanat dallarında açılacağı ve nasıl
yürütüleceği, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ve Senato-
nun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş iznine,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş
olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki
şartları sağlamaları koşulu ile lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve
bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) Lisans diploması ve asgari ALES notu dışında, o yüksek lisans programı için aranan
şartları gerçekleştirmiş olması.

b) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir UKS kredisinden az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalış-
ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğ-
renci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt
yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir programda ve/veya diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
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(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Süre
MADDE 27 – (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. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler
üçüncü yarıyıl bitiminden sonra dördüncü yarıyıl içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunmasına girebilir.

(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 Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin 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.

(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. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığının aracılığıyla Enstitüye
teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-
manı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jü-
rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir.

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

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

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

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

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

(4) Tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi
veya diploma aslı resmî vekâlet verdiği vekile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz UKS kredisinden ve 90 AKTS’den az

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

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü olarak da yürütülebilir.
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Danışman atanması
MADDE 32 – (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 Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yü-
rütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Süre
MADDE 33 – (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.

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi
veya diploma aslı resmî vekâlet verdiği vekile verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir UKS kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla 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 UKS kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere top-
lam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir programda ve/veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

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

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ke-
sinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.  

(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. Doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

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

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

(2) Yeterlik sınavları, Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık dönemlerinde olmak üzere, yılda
iki kez yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğre-
tim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat 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.

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

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

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

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

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

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

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

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddeye göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

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

(5) Doktora programından mezun olan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi veya dip-
loma aslı resmî vekâlet verdiği vekile verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir UKS kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla 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 UKS kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir programda ve/veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

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

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
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başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ili-
şiği kesilir.

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

(4) Sanatta yeterlik programından mezun olan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi veya
diploma aslı resmî vekâlet verdiği vekile verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 48 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 26/12/2016 tarihli ve 29930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uy-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Psikoloji alanı ile ilgili araştırma, alan çalışmaları ve uygulamaları yürütmek.
b) Üniversite öğrencileri ve personeli ile Üniversite dışından kişilere talepleri doğrul-

tusunda psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları içindeki konular ile

ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları takip ederek ge-
rektiğinde bu etkinliklere katılım sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite öğrencileri ve personeli başta olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duydukları psiko-eğitim,
seminer ve benzeri aktiviteleri organize etmek.

d) Psikoloji alanı ile ilgili kitap, makale, bülten ve rapor gibi akademik yayımların oluş-
turulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

e) Psikoloji ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygumalı
eğitim almalarına olanak sağlayacak şartları sağlamak ve organize etmek.

f) Psikoloji ve alt alanları ile ilgili faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı
olarak çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi
başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yap-

mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından
görevlendirilen üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem
maddelerini görüşerek karar alır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin yıllık bütçe programını hazırlamak ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin personel ve öğrencilerine, Üniversite

dışından kişilere, psikolojik destek ve psikolojik hizmetler vermek; psikoloji alanında araştırma,
inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak; alan ile ilgili danışmanlıklar yapmak ve eğitimler
düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Psikoloji alanında araştırma ve çalışmalar yürüten araştırmacıları bir araya getirmek

ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik bulguları açıklayan rapor, bül-

ten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak; çalıştığı konularda veri merkezi
kurmak.

c) Merkez amaçlarını daha ileri bir düzeye çıkarabilmek için yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler dü-
zenlemek ve/veya bunlara katılmak.

ç) Psikolojinin çalışma alanları doğrultusunda, kurum ve kuruluşlar ile meslek eleman-
larına yönelik eğitimler yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları
düzenlemek ve sertifika vermek.

d) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim
kuruluşları ile işbirliği yapmak.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı merkezin amaçları doğrultusunda diğer faali-
yetlerde bulunmak.

f) Psikolojik test uygulamaları, psikoterapi ve benzeri konularda hizmet vermek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Merkez” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor
hazırlar; bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra
Rektöre sunar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine top-
lanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplan-
tısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2018 30442
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Hastane Müdürü: Merkezin Hastane Müdürünü,
d) Klinik sorumlusu: Merkezin klinik sorumlusu öğretim üyesini,
e) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
f) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
g) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,
ğ) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
h) Sorumlu Hemşire: Merkezin Sorumlu Hemşiresini,
ı) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması

gerekli klinik uygulama ve araştırmalara olanak sağlamak.
b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara, bilimsel ölçütlere uygun ayaktan

veya yatırılarak kaliteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.
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c) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini
sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

ç)  Diş hekimi, uzman diş hekimi ve/veya doktoralı diş hekimi yetiştirmek ve yardımcı
sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

d) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma mer-
kezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş birliği yapmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

f) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.
g) Çağdaş hastane işletme yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, ulaşı-

labilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş bir-
liği yapmak.

d) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurullar ile iş birliği ve an-
laşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet son-
rası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetleri organize et-
mek, bilimsel görüşler sunmak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyet-
lerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

MADDE 8 – (1) Dekan aynı zamanda Merkezin Müdürüdür (Başhekimidir).
(2) Dekanın görevi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Mü-

dür (Başhekimin)’ün görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve temsil etmek.
b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri

yapmak.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna

sunmak.
d) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
e) Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit

etmek ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlamak.
g) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
ğ) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini,

uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.
h) Enfeksiyon Kontrol Komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.
ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
j) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
k) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı)

MADDE 10 – (1) İhtiyaç duyulması halinde, Müdür (Başhekimin)’ün önerisi ile Fa-
kültede devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı
olurlar.

(2) Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil
bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğin-
den sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya
süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür (Başhekim), müdür yardımcıları
(başhekim yardımcıları) ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
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(2) Yönetim Kuruluna Müdür, bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı başkanlık
eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte
sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat

doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.
b) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

c) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirmek ve karara
bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları be-
lirlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirip
gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl
için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim) başkanlığında, müdür yardım-

cıları ile Fakültede görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından
seçeceği birer temsilciden olmak üzere toplam üç öğretim üyesi, araştırma görevlilerinin kendi
aralarından seçeceği bir temsilci, lisans öğrencilerinin kendi aralarından seçeceği bir öğrenci
temsilcisi, Hastane Müdürü, Sorumlu Hemşire ile Müdürün (Başhekimin) davetiyle ilgili bi-
rim/ünite sorumluları arasından seçilen en fazla 20 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabi-
lir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri de-

ğerlendirir. Merkezin amaçlarına uygun, Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye
niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Anabilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim

dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından, bir öğretim üyesi anabilim
dalı akademik kurul kararı ile klinik sorumlusu olarak belirlenerek sorumluluk sürelerini gös-
terir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.
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(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile il-
gili olarak Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, alt-
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre (Başhekime) karşı so-
rumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin
bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar
dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-
rumlusuna aittir.

Hastane Müdürü
MADDE 16 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans

mezunları arasından, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan veya hastane yönetim
hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından Müdürün (Başhekimin) önerisi ile Rektör tara-
fından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün (Başhekimin) görev ve sorumluluk alanlarında Müdür
(Başhekim) ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Sorumlu Hemşire ve görevleri
MADDE 17 – (1) Sorumlu Hemşire Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim

veren okulların hemşirelik bölümünden mezun adaylar arasından Müdür (Başhekim) tarafından
görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik
hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği
usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür (Başhekim) tarafından verilen diğer görevleri yap-
makla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre (Başhekime) karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine
yönelik çalışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 18 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesinin verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, ko-
misyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı
sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları ve klinik sorumluları;
sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştiril-
mesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumlu-
durlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 1486 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1219 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1221 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1476 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1491 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1493 
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1494 

—— • —— 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1483 
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1492 

—— • —— 
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1468 

—— • —— 
Isparta 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1205 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1408 

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

 
 1409 
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 1469 

—— • —— 
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 1470 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1358 

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

 
 1334 

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

 
 1340 
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Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1263 

—— • —— 
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1435 

—— • —— 
Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1309 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2022 – Sayı : 31743 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi 64525 Ada 3 Parselin 

Mülkiyet Devri Karşılığında Çankaya İlçesi, Korkutreis Mahallesi, 1155 Ada 5 Parselde 2886 

sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Arsa Karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada / 

Parsel  

Arsa 

Alanı m2 

Kullanım 

Şekli 
Emsal Yapı Yüksekliği 

Emsal 

İnşaat 

Alanı 

(m2) 

Tahmini 

Maliyet 

(TL) 

Ankara 

Çankaya Korkutreis 1155/5 660 Konut 

Klasik İmar 

(Yapı Oturum 

Alanı 312 m2) 

6 Kat 

(Bodrum Hariç) 
2.496,00 4,492,800.00 

Yenimahalle Susuz 64525/3 5.138,56 Konut E:1.00 25 Kat 5.138,56 
11.818.688,00      

( Arsa Bedeli ) 

1-Bu işin tahmini keşif bedeli; 16.311.488,00 TL (On Altı Milyon Üç Yüz On Bir Bin 

Dört Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) dır.  

2-İhale 17/02/2022 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Yeni 

Yerleşimler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 

16.02.2022 tarihi saat 16.00’a kadar görülebilir.  

4-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı 

ayrı yevmiye numarası alınacaktır.  

5-İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2022 yılı vizeli) 

c- Noter tasdikli imza sirküleri. 

d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili 

olduğuna dair belge. 

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif 

bedelinin en az %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı 

Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara 
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uygun iş bitirme belgesi ile Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, 

B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi tevsik edilecektir. 

f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge  

g- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 

h- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair belge.  

i- Son 3 yıla ait Şirket Cirosu, Bilanço ve Gelir Tablosu, 

1. Cirosunun yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması 

2. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması 

3. Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması 

4. Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması 

j- İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’i kadar da banka 

referans mektubu verilecektir. 

k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü 

oranında 489.344,64 TL (Dört Yüz Seksen Dokuz Bin Üç Yüz Kırk Dört Türk Lirası Altmış Dört 

Kuruş) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu.  

l- Yer Görme Belgesi 

m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

n- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye 

kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında 

verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı 

postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

o- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi 

verilecektir.  

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.  

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8- Bu işin şartnamesi 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 16.02.2022 

günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube 

Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin 

edilebilecektir. 

İlan olunur. 1333/1-1 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2022 – Sayı : 31743 

BORU VE EKLEME PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Boru ve Ekleme Parçaları Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91 Faks: 0276 231 17 32 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale Dokümanında belirtilen miktar, ölçü normlarda; 

948 Metre Boru, 192 Adet Dirsek ve 80 Adet Flanş 

Alımı işidir. 

b) Teslim yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim süresi : Firmalar sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

ürünleri teslim edecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

     Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

b) Tarihi ve saati : 18.02.2022 Cuma günü, saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    1447/1-1 
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TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1394 
TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Hizmetinde Her Türlü Malzemeyi TL/KM Birim 

Fiyat Esasına Göre Kullan Öde Yöntemiyle Çalışacak Treyler (Çekici+Dorse) ve Low-Bed 
Araçlar ile Taşıma Hizmeti Alım İşi ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/16287 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 
     Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 207 26 75  
     Faks 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge 

Müdürlüğüne ait 24 (yirmidört) ay süreli Her Türlü 
Malzemeyi TL/KM Birim Fiyat Esasına Göre 
Kullan Öde Yöntemiyle Çalışacak Treyler 
(Çekici+Dorse) ve Low-Bed Araçlar İle Taşıma 
Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 

b) Teslim Yeri : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
     TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik Lojistik   

6. Kat Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 18.02.2022- Saat 14:30 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
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ı) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 15’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler 
a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri 
Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 
4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.5.1 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 

Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TPAO tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş      
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO. 

Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
(yurtici_ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6- Teklifler, 18.02.2022 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
Yeni İhale Salonuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. 
İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11- İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 

    1523/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 1189/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 1190/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Üroloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Genel Şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 1344/1-1 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Duyuru Başlama Tarihi  : 07.02.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 21.02.2022 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAMI 
UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak, 

Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

alanında almış olmak, 

Ortognatik cerrahi konusunda 5 yıl klinik 

tecrübeye sahip olmak. 

1 Prof. Dr. 

Ortodonti Anabilim 

Dalı 

Ortodonti Uzmanı olmak, 

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak, 

Cerrahi içeren ortodontik tedavi teknikleri 

konusunda deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Pedodonti Anabilim 

Dalı 

Pedodonti Uzmanı olmak, 

Doçentliğini Pedodonti alanında almış olmak, 

Diş Hekimliğinde Lazer Tedavileri konusunda 

deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı olmak, 

Ağız içi tarayıcı sistemler ile ilgili deneyimli 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

En az 3 yıl Farmasötik Kimya ders verme ve 

organik kimya sentez ve biyolojik aktivite 

çalışmaları deneyimine sahip olmak. 

1 Doç. Dr. 

Farmakognozi 

Anabilim Dalı 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, 

Farmakognozi alanında doktora yapıyor 

olmak. 

1 Arş. Gör. 

Temel Eczacılık 

Bilimleri Bölümü 

Analitik Kimya 

Anabilim Dalı 

Doçentliğini Eczacılıkta Analitik Kimya 

alanında almış olmak. 
1 Doç. Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 

mezunu olmak, 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapıyor olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Ergoterapi 

Bölümü 

 

Ergoterapi alanında lisans mezunu olmak, 

Ergoterapi alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

 

Ergoterapi alanında lisans mezunu olmak, 

Ergoterapi alanında tezli  yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi 

Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Bölümü lisans 

mezunu olmak, 

Spor Fizyoterapistliği/ Nörolojik 

Fizyoterapi/Nörolojik Fizyoterapi 

Rehabilitasyon/  Ortopedik 

Fizyoterapi/Ortopedik Fizyoterapi 

Rehabilitasyon/ tezli doktora 

programlarından birinde doktora yapıyor 

olmak. 

1 Öğr. Gör. 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu olmak, 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon/Nörolojik Fizyoterapi/Nörolojik 

Fizyoterapi Rehabilitasyon/Gelişim Nörölojisi/ 

Spor Fizyoterapistliği/ Ortopedik 

Fizyoterapi/Ortopedik Fizyoterapi 

Rehabilitasyon/Protez-Ortez/Protez, Ortez ve 

Biyomekanik/Egzersiz Fizyolojisi/Geriatrik 

Fizyoterapi /tezli yüksek lisans 

programlarından birinde yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

Hemşirelik 

Bölümü 
 

Hemşirelik Anabilim Dalı Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, 

En az 2 yıl alanında klinik deneyimli olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Odyoloji Bölümü  

Odyoloji Lisans programından mezun olmak, 

Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, 

En az 2 yıl alanında klinik deneyimli olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Anestezi Programı 
Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Anestezi uzmanı olmak. 
1 

Öğr. Gör. 

Dr. 

Optisyenlik Programı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Göz hastalıkları uzmanı olmak , 

Optik ve refraksiyon alanında sertifika sahibi 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Radyoloji uzmanı olmak, 

Difüzyon Tensor Görüntüleme konusunda 

deneyimli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
alanında almış olmak,  
Obezite cerrahisinde anestezi yönetimi ilgili 
deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında 
almış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı 
olmak, 
Doçentliğini Çocuk Cerrahisi alanında almış 
olmak. 

1 Prof. Dr. 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış 
olmak,  
Kolorektal cerrahi alanında çalışmak veya 
araştırmalar yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış 
olmak,  
Obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili 
deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
alanında almış olmak,  
Otoloji ve rinoloji alanında deneyimli olmak. 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
alanında almış olmak, 
Nörootoloji konusunda deneyimli olmak. 

1 Prof. Dr. 

Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış 
olmak,  
Üropatoloji ve Dermatopatoloji alanında 
deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Üroloji Anabilim Dalı 
Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Üroloji uzmanı olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış 
olmak. 

1 Prof. Dr. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Çocuk Nefroloji yandal uzmanı olmak, 
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında almış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olmak, 
Otizm konusunda deneyimli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 
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Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıklar 
alanında almış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Göğüs hastalıkları uzmanı olmak, 
Uyku ile ilgili deneyimli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış 
olmak.  
Fitoterapi deneyimine sahip olmak. 

1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış 
olmak,  
Gastroenteroloji alanında deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
İç Hastalıkları uzmanı olmak,  
Palyatif hasta bakımı konusunda deneyimli 
olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim 

Dalı 

Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

Tıbbi Biyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, 
Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış 
olmak, 
Genetik doktorasına sahip olmak. 

1 Doç. Dr. 

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış 
olmak, 
Sinirbilimleri ve nörodejeneratif hastalıklar ve 
deneysel hayvan modelleri oluşturma 
konusunda deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Yabancı Diller 
Bölümü 

  

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, 
İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim 
Tercümanlık alanlarından birinden Lisans 
mezunu olmak, 
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, 
İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim 
Tercümanlık alanlarından birinden Tezli 
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak, 
1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip 
olmak. 

2 Öğr. Gör. 
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ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  

alınacaktır. 

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 

www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/ 

Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-

Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması 

gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren 

belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır. 

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN: 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim 

Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 

www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. 

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul 

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.02.2022 

Sınav Tarihi : 07.03.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.03.2022 
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İlana başvuracak adayların; 

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te 

yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda 

bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-

İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir. 

*Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. kadrosuna başvuran adayların Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası 

uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 

sahip olma şartı aranır. 

*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte 

sağlamak gerekmektedir. 

*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir. 

Başvuru Evrakları: 

- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından 

temin edilecektir.), 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında), 

- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge, 

- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 70 puan ve üstü) 

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 50 puan ve üstü) 

- Fotoğraf (2 adet), 

- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan 

üniversiteden aslı gibidir örneği, (Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren 

belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği 

teslim edilmelidir) 

- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını 

gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği, 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir. 

 1244/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar 
ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz 
adayların İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, 
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru 
tarihinden sonra yapılan, posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi  : 07.02.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 21.02.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 23.02.2022 
Sınav Giriş Tarihi  : 25.02.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 01.03.2022 
Sonuçların Açıklanacağı Adresi  : https://www.yeniyuzyil.edu.tr 
NOT: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM 
BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI/ PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞART 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı Programı 

3 
Öğretim 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Teknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği, 
Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak 

ve bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Dış Ticaret Programı 1 
Öğretim 
Görevlisi 

Üniversitelerin Uluslararası 
Ticaret veya İktisat 

Bölümlerinden birinden lisans 
mezunu olmak, Dış Ticaret 
veya iktisat alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 
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Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Programı 1 Öğretim 

Görevlisi 

Çocuk Gelişimi veya okul 
öncesi öğretmenliği lisans 

mezunu olmak, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi alanında 

tezli yüksek lisans yapmış 
olmak, belgelendirmek 

şartıyla bu alanlarda en az beş 
yıl deneyim sahibi olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme 
Programı 1 Öğretim 

Görevlisi 

Fizik lisans mezunu olmak, 
Fizik veya Sağlık Fiziği veya 
Radyoterapi Fiziği alanlarının 

birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak, 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri Programı 1 Öğretim 

Görevlisi 

Hemşirelik Bölümü lisans 
mezunu olmak, 

Cerrahi hemşireliği alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak, alanında en az 5 yıl 

deneyimli olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma 

Görevlisi 

Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olmak, 
aynı alanda tezli yüksek lisans 
yapmış veya yapıyor olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma 

Görevlisi 

Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak, aynı alanda 
tezli yüksek lisans yapmış 

veya yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Araştırma 

Görevlisi 

Psikoloji Bölümü lisans 
mezunu olmak, psikoloji 

alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

 1406/1-1 
—— • —— 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Yayım Tarihi  : 07.02.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 21.02.2022 
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha olarak bir dilekçe ekinde 
rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 
olarak gösterir. 

Doçent ve Doktor öğretim üyesi; adayları özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha olarak, teslim eder. 
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İstenen Belgeler: 
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik 

unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış 
diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

 Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma 
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Not: 1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; 
https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİM BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI/ PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI ÖZEL ŞART 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü 1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sinema Televizyon veya 
Filim Tasarımı bölümünden 
lisans mezunu olmak, Film 

tasarım veya sinema 
televizyon alanında doktora 

veya sanatta yeterlilik yapmış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 1 Profesör 

Doçentliğini beslenme 
diyetetik alanında almış 

olmak, İngilizce ders verme 
kriterlerini sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 1 Doçent 

Doçentliğini beslenme 
diyetetik alanında almış 

olmak. İngilizce ders verme 
kriterlerini sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beslenme ve diyetetik 
alanında doktora yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Profesör 

Doçentliğini Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanından 
almış olmak. 

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Doçent 

Doçentliğini Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanından 
almış olmak. 

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 

alanında uzmanlık almış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Mimarlık Bölümü lisans 
mezunu olmak, Mimarlık 

veya Şehir Bölge Planlama 
alanında doktora yapmış 

olmak. 
 1407/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 

61 (altmışbir) Sürekli işçi alınacaktır. 

MESLEK ADI DURUMU 
KADRO 

SAYISI 
YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR 

BÜRO 

MEMURU 

(GENEL) 

ENGELLİ 26 EKPSS 

Yükseköğretim Kurumlarının 

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Lisans mezunu olmak. 

TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ 

Eski Hükümlü veya 

Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yaralanan 

35 KURA 

En az İlköğretim En Çok 

Ortaöğretim (Lise veya Dengi) 

Mezunu olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

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

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

4. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya 

engel bir durumu olmaması gerekir. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını 

taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

6. Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel 

olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir 

olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu 

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 

engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. 

8. İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl 

Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecektir. 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2022 – Sayı : 31743 

9. İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 07.02.2022 tarihinden itibaren 

yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden 

yapılabilecektir. 

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

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

almıyor olmak, 

12. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 

13. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 

14. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 

16. Çalışma yeri Üniversitemize bağlı tüm birimler (ilçeler dahil) 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından 

fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi 

Sultan Alparslan Kültür  Merkezinde  yapılacak  olup  kura  sonucu  oluşan  listede  yer  alan  

adaylar  Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu 

ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz 

(http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu 

tarafından uygulanacaktır. 

3. İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) 

internet adresinden duyurulacaktır. 

4. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 

www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 

Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 07.02.2022 - 11.02.2022 

tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 

internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

 1357/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi 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.
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