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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesinde yürütülen lisans-
üstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlara ve mezu-
niyete ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek-165 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademik danışman: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğrenciye

ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan öğretim elemanını, 

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
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ç) Anabilim dalı: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan
anabilim dalını, 

d) Doktora yeterlik komitesi: Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile kurulan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen üç veya beş üyeden
oluşan, doktora yeterlik sınavlarını belirleyen komiteyi, 

e) Enstitü: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitüyü, 
f) Enstitü Kurulu (EK): İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitü kurulunu, 
g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitünün yö-

netim kurulunu, 
ğ) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan

ikinci tez danışmanını, 
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
ı) GNO: Genel not ortalamasını, 
i) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı, 
j) MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini, 
k) Proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin dönem projesini yürütmek üzere EYK

tarafından atanan öğretim elemanını, 
l) Rektör/Rektörlük: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü, 
m) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini, 
n) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin tez çalışmalarını yürütmek üzere EYK

tarafından atanan öğretim üyesini, 
o) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini, 
ö) Yabancı Diller Yüksek Okulu: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-

lunu, 
p) YNO: Yarıyıl not ortalamasını, 
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarına İlişkin İlan, Başvuru,

Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programlarının ilanı 
MADDE 5 – (1) Anabilim dalları tarafından, bir sonraki yarıyıl için önerilen lisansüstü

programlarının kontenjan, başvuru ve kabul koşullarına ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunda ka-
rara bağlanıp, Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları, Üniversitenin in-
ternet sitesinde ilan edilir. 

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul 
MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına giriş başvuruları, akademik

takvimde belirtilen süreler içerisinde internet üzerinden Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri, be-
lirtilen sürede tamamlamayan adayın başvurusu geçersiz sayılır. 

(2) Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Enstitü Kurulu
tarafından ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan
bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar
ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları EYK’ye önerir. 
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(3) Adayların değerlendirilmesinde; 
a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su, 
b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su, 
c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabulde yüksek lisans bitirme GNO’su, 
ç) İlgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu, 
d) ALES veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer uluslararası sınavların sonucu, 
e) Referans mektupları, 
f) Niyet mektubu, 
g) Değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yazılı olarak yapılacak bilimsel değer-

lendirme ve/veya mülakat sonuçları,
esas alınır. 
(4)  Adayların ALES’ten, ilgili puan türünde, YÖK tarafından ilan edilen taban puandan

az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği asgari düzeyi aşmaları gerekir. Ancak doktora,
sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık
ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ya da doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, YÖK tarafından ilan edilen puan aralıklarında olmak koşuluyla Senato tarafından
bir puan belirlenir ve bu puan ilgili programın başvuru ve kabul şartlarında ilan edilir. 

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

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

(5)  Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için gerekli koşullar şun-
lardır: 

a) Lisans öğrenimini Senato tarafından belirlenecek GNO ile (her bir program için) ta-
mamlamış olmak (lisans programının son yarıyılındaki öğrenciye şartlı ön kabul verilebilir).

b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak. 
c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe

dil yeterliğini kazanmış olmak. 
(6) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için; lisans ya da tezli yüksek

lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları ve 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100
üzerinden en az 76,66 GNO ile mezun olma koşulunu sağlamış olmaları gerekir. 

(7) Adayların değerlendirme jürisi tarafından gerekli görüldüğünde yapılan yazılı ve/veya
sözlü bilimsel değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuş olmaları gerekir. 

(8) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde uluslararası öğrenciler,
uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklu öğrenciler ile T.C. vatandaşı olduğu halde lisans eği-
timini yurt dışında tamamlamış olan öğrenciler için ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvu-
rularının değerlendirilmesinde dikkate alınacak hesaplama kriterleri Senato kararıyla belirlenir. 

(9) Adayların kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine EYK tarafından karara
bağlanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 7 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 
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(2) Yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve EYK’nin
onayı gerekir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının
geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı yine EYK tarafından kararlaştırılır. 

(3) Değerlendirme jürisi, Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay
geçiş yoluyla gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması
için hangi dersleri alması gerektiğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencilere daha
önce almış oldukları ve denklikleri EYK kararıyla kabul edilerek kredi transferi yapılan ders-
lerde Üniversitedeki eşdeğer not verilir. Doktora programına başka bir üniversiteden yatay
geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir. Üniversitenin kendi dok-
tora programında yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğ-
rencinin yeterlik sınavına tekrar girip girmeyeceği Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üze-
rine EYK kararıyla belirlenir. 

(4) 6 ncı maddede anılan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı yüksek lisans programının
tezli ve tezsiz olanları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir. 

Dil yeterliliği ve sınavı 
MADDE 8 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir lisansüstü programına kabul edilen ulus-

lararası aday, Türkçe yeterliliğini Senato tarafından belirlenen düzeyde bir TÖMER sertifikası
ile belgelerse, müracaat için belirlenen diğer şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili programa
kayıt yaptırabilir. 

(2) Öğretim dili Türkçe dışında olan bir lisansüstü programına kabul edilen aday, Senato
tarafından tanınan sınavlardan biri ile yabancı dil yeterliliğini belgelerse, ilgili programa kayıt
yaptırabilir.

(3) Başvurduğu programın öğretim dilinde yeterliliği olmayan adayların yabancı dil
hazırlık programına kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(4) Yabancı dil hazırlık programının süresi en çok iki yıldır. Bu süre içerisinde gerekli
dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bilimsel hazırlık programı 
MADDE 9 – (1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran

aday bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilir. Bu program dönem
izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz. Bilimsel hazırlık programında
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tara-
fından belirlenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek öğrenciler başarılı
kabul edilir. Bu dersler lisansüstü programda alınması gereken derslerin yerine geçemez. Bi-
limsel hazırlık programının iki yarıyıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin li-
sansüstü programıyla ilişiği kesilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve
not belgesinde yer alır. 

(4) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri
de akademik danışmanın önerisi ve EYK’nin onayı ile alınabilir. Bu lisansüstü derslerden alınan
notlar lisansüstü programında not ortalamasına katılır. 

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler 
MADDE 10 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya

daha fazla dönem için öğrenim görme hakkını kullanmak üzere yabancı ülkelerin yükseköğre-
tim kurumlarından gelen öğrencilerin seçilme, kabul, ders kayıt, saydırma ve kredi işlemleri,
değişim programlarına ve özel öğrencilere ilişkin uygulama esasları ile ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır. 
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(2) Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üni-
versitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan özel öğrencilerin kabulü
EYK kararı ile yapılır. Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Özel öğrenciye öğrencilikle ilgili belge, diploma veya derece verilmez, ancak izlediği
programda aldığı dersleri ve notları gösterir bir doküman verilir. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar Üniversitenin kayıtlı öğrencilerine sağladığı haklardan yararlanamaz. 

b) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. 
c) Özel öğrencinin başvurusunun işleme konabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir: 
1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olması ve kayıtlı

olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığından ilgili dersi alabileceğine dair onay yazısı getirmesi. 
2) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi getirmesi. 
3) Derse ait mali yükümlülüklerini yerine getirmesi. 
(3) Özel öğrenci statüsünde başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin ka-

yıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığından onay alması gerekir. Başarılı olduğu derslere
ait notlar ve kredilerin muafiyet işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür
ve bu derslerin Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli sayılması EYK kararıyla olur. 

Kesin kayıt esasları 
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına kabul edilen öğrencinin kesin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen günlerde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kesin kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekir. Kayıtta istenen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(2) Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine
EYK tarafından incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli
sayılacak şekilde ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç
kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bı-
rakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir. 

(3) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için
aranan şartlar şunlardır: 

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 
b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içerisinde yerine

getirmek. 
(4) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmış ise, kendisine verilen diploma ve diğer bel-
geler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır. 

Kayıt yenileme esasları 
MADDE 12 – (1) Öğrenci, her dönem başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde

ders kaydını yaparak dönem kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürelerde kayıt yenile-
meyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(2) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Öğ-
renciler bu süre zarfında daha önce yazdıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini
ekleyebilir. Daha önce kayıt yenileme işlemi yapmayanlar, bu sürede kayıtlarını yenileyebilirler. 

(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyenler ile ders ekle-
bırak süresinden sonra ders kayıtlarında değişiklik yapmak isteyen öğrencilerden, mazeretleri
EYK tarafından kabul edilenlerin kayıtları veya ders kayıtları en geç derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar yenilenebilir. Geç kayıt yaptıranlara öğrenim
ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır. 
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(4) Öğrencinin izinsiz veya geçerli mazereti olmaksızın kayıt yaptırmadığı yarıyıl 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir. 

Eğitim-öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme 
MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğ-

retiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. 
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders alma, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine

ait hususlar akademik takvim ile belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir. 
(3) Öğretim elemanı, EYK onayını almadan dönem sonu sınavının tarih ve saatini de-

ğiştiremez. 
(4) Dersler, uygulamalar, seminerler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara

katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Derslerin ve dö-
nem içi çalışmaların %30’una, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci IA notu ile başa-
rısız sayılır. 

(5) Programda sürekli ölçme-değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, la-
boratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor gibi çalışmaları da ölçme-değer-
lendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme-değer-
lendirme öğesinin ağırlığı %60’tan fazla olamaz. 

(6) Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuç-
ların en geç iki hafta içerisinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye de-
ğerlendirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar. 

(7) Yarıyıl sonu başarı notları öğretim elemanları tarafından yarıyıl sonu sınavlarının
son gününden itibaren azami beş iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girişini yapar. Bu süre
içinde girilmeyen notlar sistem tarafından geçici olarak I’ya dönüştürülür. 

(8) Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve mezuniyet
için gerekli koşullar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(9) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir. 
Derslerin açılması ve ders sorumluları 
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından
karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

Başarı notları ve ilgili harfler 
MADDE 15 – (1) Harfle ifade edilen başarı notları ve bunların ağırlık katsayıları ve

anlamları aşağıda gösterilmiştir: 
Başarı Notu Katsayısı Başarı Durumu 

A+ 4,0 Başarılı 
A 4,0 Başarılı 
A- 3,7 Başarılı 
B+ 3,3 Başarılı 
B 3,0 Başarılı 
B- 2,7 Şartlı Başarılı 
C+ 2,3 Şartlı Başarılı 
C 2,0 Şartlı Başarılı 
F 0,0 Başarısız 
IA 0,0 Devamsız başarısız 
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(2) A+ notu sadece üstün başarılı öğrencilere verilebilecek onursal bir nottur. Öğrencinin

transkriptinde yer alır ancak ortalamasına katılırken A notu gibi hesaplanır. 

(3) Ayrıca diğer harfler ve anlamları şunlardır: 

a) AU: Dinleyici. Öğrencinin derse dinleyici olarak katıldığını gösterir. Not ortalama-

sına katılmaz, kredi yüküne sayılmaz.

b) CW: Kayıt sildirdi. Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir. 

c) E: Muaf. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda muaf olunan dersler için verilir. 

ç) I: Eksik. Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle

ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere geçici olarak verilen nottur. Öğrenci,

notların teslimi tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlarsa başarı notuna, ta-

mamlayamazsa F’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür. 

d) IA: Devamsızlık nedeniyle başarısız. Ders ve uygulamalara ilişkin devam yükümlü-

lüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür. 

e) LA: İzinli. Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir. 

f) NP: Final sınavına girmedi. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir.

Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içinde telafi edilenler başarı notuna,

edilmeyenler F’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür. 

g) QP: Doktora yeterlik devam. Doktora yeterlik sürecinin devam ettiğini gösterir.

ğ) R: Tekrar. Tekrar edilen dersi göstermek için kullanılır. 

h) S: Başarılı. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olanlara verilir. 

ı) SP: Bilimsel hazırlık. Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir. 

i) TP: Tez devam. Tez çalışmasının/bitirme projesinin başarıyla devam ettiğini gösterir. 

j) TN: Tez devamsız. Tez çalışmasına/bitirme projesine devam edilmediğini gösterir. 

k) U: Başarısız. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olanlara verilir. 

l) W: Çekilme. Bir dersten danışmanının onayı ile çekilen öğrenciye verilir. Not orta-

lamasına katılmaz. 

Not ortalamalarının hesabı 

MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değer-

leri ile izlenir. 

(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son ba-

şarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına

katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir. 

Maddi hataların düzeltilmesi 

MADDE 17 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, so-

nuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için

başvurabilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. 

(2) Öğretim elemanının kararına da itiraz etmek isteyen öğrenci, takip eden beş iş günü

içerisinde itiraz dilekçesini Enstitü müdürlüğüne iletebilir. Başvuru, Enstitü müdürlüğü göze-

timinde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nin onayına bağ-

lıdır. 
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Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti 
MADDE 18 – (1) Zorunlu bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için her dönem

ders kayıtlarından önce Enstitü tarafından EYK kararı ile muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu
sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur. Öğrenciler kayıtlı oldukları bir ders için aynı
akademik yılda muafiyet sınavı alamazlar. 

(2) Öğrenciler IA, F veya U notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak veya
seçmeli derslerin yerine geçecek aynı seçmeli ders grubundan bir başka dersi almak zorundadır.
Yeni dersten alınan not, IA, F veya U notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not ka-
tılır. Ancak önceki IA, F veya U, not belgesinde gösterilir. 

(3) B, B-, C+, C alınmış olan dersler de tekrarlanabilir. 
(4) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuç-

lanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tek-
rarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir. 

Dersten çekilme 
MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik

takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde akademik danışmanın onayı ile çekilebi-
lirler. Bir öğrenci kayıtlı olduğu program süresince azami 3 dersten çekilebilir. 

Sınavlara katılmama 
MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınav/sınavlarına hastalık veya başka bir mazeretle ka-

tılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile en geç sınav tarihinden sonraki beş iş
günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Yarıyıl sonu sınavı mazeret di-
lekçeleri, EYK tarafından karara bağlanır. 

(2) Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem,
dersin başlangıcında kendilerine duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belir-
lenir. 

Tek ders sınavları 
MADDE 21 – (1) Tezli programda dört, tezsiz programda üç yarıyıl sonunda mezuniyet

için gerekli şartları sağlayabilmek için tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda gerekli
mezuniyet not ortalaması şartını sağlayabilecek durumda olan öğrenciler, dersin devam koşu-
lunu sağlamış ve yarıyıl içi çalışmalarını tamamlamış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile dönem sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde yapılacak tek ders sınavına
girebilir veya eksik ders yükümlülüğünü tamamlayabilir. 

(2) Tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin, akademik takvimde be-
lirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması
gerekir. 

(3) Bitirme projesi, seminer, tez gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. 
İzinli ayrılma 
MADDE 22 – (1) İzin isteği derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gü-

nüne kadar yapılmalıdır. Zorunlu haller dışında bu dönemden sonra yapılan izin başvuruları
kabul edilmez. 

(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle izin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belge-
lerini içeren bir dilekçe ile mazeretin oluşumundan itibaren en geç on beş iş günü içinde, ilgili
enstitü müdürlüğüne başvururlar. Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim
kurulunun kararıyla öğrencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir, zo-
runlu hallerde EYK bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir: 
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a) Öğrencinin tam teşekküllü herhangi bir sağlık kurumundan alınan rapor ile belge-
lenmiş sağlık sorunlarının bulunması. 

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi. 

c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kim-
sesinin bulunmadığının belgelendirilmesi. 

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması. 

d) Öğrencinin gözaltına alınması veya tutukluluk hali. 
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması. 

f) Öğrencinin doğum izni talep etmesi. 
g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması. 
(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik

ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları
sona erdikten sonra, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için izin başvurusu yapabilirler. 

(4) Bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için prog-
ram ücretinin %5’i tahsil edilir. İkinci ve üçüncü fıkralardaki sebeplerin varlığı halinde izinli
sayılan öğrenciden ücret talep edilmez. 

(5) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli süreliğine izin verilmiş öğrencinin
aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşünden sonra akademik danışmanının gö-
rüşüyle EYK tarafından kararlaştırılır. 

(6) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde
kaydını yaptırarak öğrenimine devam edebilir. Bir yarıyıldan fazla izin almış öğrenci izin süresi
bitmeden Üniversiteye dönmek isterse EYK’ye dilekçeyle başvurması gerekir. 

Kayıt silme 

MADDE 23 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış
nedenini de belirterek, Enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı EYK kararı ile silinir. 

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkartılma cezası veri-
lenlerin kaydı silinir. 

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygula-
nır: 

a) Ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu
yapan öğrenciden dönem ücreti talep edilmez. 

b) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğ-
renciden ödemesi gereken dönem ücretinin tamamı tahsil edilir. Sonraki dönemlere ait daha
önceden yaptığı ödeme varsa kendisine iade edilir. 

c) Bu fıkrada belirtilen durumlarda, ödenen dönem ücreti fazlalığının kendisine iade
edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kulla-
nımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları 
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Bu programlara öğrenci kabul edilme ve yürütülme esasları Enstitü Kurulunun teklifi ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. 

Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü 
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yapmasını, eriştiği bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. 
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden birisi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmalıdır. Seminer dersi
ve tez çalışması başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi altmış AKTS kredisinin altında kalmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS kredisinden
oluşur. 

(3) Tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koor-
dinatörü/başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğ-
rencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik
etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve
ilgili yüksek lisans programı ders planına uygun olarak belirler. 

(4) Yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla; 
a) Kredili derslerden en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri dü-

zeydeki lisans derslerinden seçebilir. 
b) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla iki ders ala-

bilir. Bu derslerin alınabilmesi için Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir. 

c) Daha önce, Üniversitenin veya başka bir üniversitenin lisansüstü programından aldığı
dersleri son beş yıl içerisinde başarılmış olması koşuluyla geçerli saydırabilir. 

(5) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre ka-
rara bağlanır: 

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerin lisansüstü prog-
ramlarından almış oldukları dersleri saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi
ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir. 

b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış oldukları dersler için Enstitü tarafından in-
tibak raporu hazırlanır. Buna göre başka üniversitelerden alınan derslerden saydırılması istenen
kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz. 

c) Öğrencilerin bu talepleri için en geç birinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle
başvurmaları gerekir. 

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan dersler öğrenci
kaydına Üniversitedeki eşdeğer not ile geçer. 

Tezli yüksek lisans programında süre 
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu prog-

rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip ye-
nilemediğine bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır. 
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu müddet zarfında başarı koşullarını yerine getiremeyen,
azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Yüksek lisans tezi 
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 1 inci yarıyılın,
öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez konusunu en geç 2 nci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Öğrenci, en geç
3 üncü yarıyılın başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üni-
versite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir. 

(3) Bir öğretim elemanı, tezli yüksek lisans ve doktora olmak üzere aynı anda en çok
14 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir. 

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin Enstitü Müdürlüğüne resmi baş-
vurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir. 

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışın-
dan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde 2 nci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(6) Tez çalışmaları sırasında, öğrencinin tez danışmanının onayıyla, Üniversite tarafın-
dan düzenlenen Sosyal, Beşeri ve Yönetim Bilimleri Lisansüstü Çalışmaları Konferansında ya
da Üniversite içinde veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışmaları ile
ilgili sunum yapması veya hakemli bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş makale ya-
yımlamış olması gerekmektedir. Öğrencinin bu durumu Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceği
bir belge ile kanıtlaması gerekir. 

(7) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı, danışmanına teslim
eder. Danışman, söz konusu teze ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alarak tezin,
tez/proje yazım kılavuzuna uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüs-
halarını, Enstitü anabilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde sak-
lanmak ve diğerleri jüri üyeleri ile paylaşılmak üzere, Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye
gönderilir. 

(8) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu
karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir. 
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(10) Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş
üç nüshasını ve elektronik kopyasını, tez danışmanının tezin biçim yönünden tez/proje yazım
kılavuzuna uygun olduğunu bildiren yazısı ve profesyonel bir dil editöründen alacağı uygunluk
belgesi (copy-editing) ile birlikte tez sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim
etmek zorundadır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci
bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(13) Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir. Gerekli şartları sağlayabilmesi için öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. 

Tezli yüksek lisans programından mezuniyet 
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezli yüksek lisans programı öğrencileri

EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır: 
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 3,00 GNO ile başarılması. 
b) Tezin başarıyla tamamlanması ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer

mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. 
(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüs-

hasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir. 
(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel

araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir. 
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü 
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki bilgi ka-

zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve altmış AKTS’den az olma-

mak kaydıyla birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine, alınması ge-
reken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorun-
dadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
derslerinin seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senatonun belirlediği nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim gö-
revlisini en geç ilk yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı atanıncaya kadar, danış-
manlık görevini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür. 

(4) Danışman değişikliği öğrencinin Enstitü Müdürlüğüne resmi başvurusu ve EYK
kararı ile gerçekleşir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin ona-
yıyla; 

a) Kredili derslerden en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri dü-
zeydeki lisans derslerinden seçebilir. 
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b) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla üç ders
alabilir. Bu derslerin alınabilmesi için Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir. 

c) Daha önce, Üniversitenin veya başka bir üniversitenin lisansüstü programından aldığı
dersleri son beş yıl içerisinde başarılmış olması koşuluyla geçerli saydırabilir. Bu durumda öğ-
rencinin daha önce kayıtlı olduğu başka bir üniversitenin programından aktarabileceği toplam
kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin %65’ini geçemez. 

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları
öğrenci kaydına Üniversitedeki eşdeğer not olarak geçer. 

Tezsiz yüksek lisans programında süre 
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, her dönem kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmak-
sızın en az iki, azami üç yarıyıldır. 

(2) Programı azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanların kaydı silinir. 
Tezsiz yüksek lisans programı bitirme projesi 
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı,

öğrenci tarafından 1 inci yarıyılın sonu itibariyle atanmış olan proje danışmanıyla beraber be-
lirlenen proje konusunu en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Proje konusu
EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Proje çalışmasını tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uy-
gunluk belgesi (copy-editing) ile gerekli sayıda nüshayı proje danışmanına teslim eder. Danış-
man, söz konusu projeye ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alarak projenin biçim
yönünden tez/proje yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte Enstitüye
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen proje, gerekçesi ile beraber,
karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. 

(3) Proje konusu değişikliği danışmanının onayıyla, öğrencinin Enstitü müdürlüğüne
resmi başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tezsiz yüksek lisans programından mezuniyet 
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri

EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır: 
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 2,50 GNO ile başarılması. 
b) Bitirme projesinin başarıyla tamamlanması ve Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. 
c) Bitirme projesinin danışman tarafından kabul edilen ve biçim yönünden de uygun

bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi. 
Yüksek lisans diploması 
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim

ücreti borcu bulunmayan öğrenciye verilir. 
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış

adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur. Diplomalarda yer alan kimlik bilgileri için
öğrencinin mezun olduğu tarihteki MERNİS kayıtları esas alınır. 

(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki
verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Programın amacı ve ders yükü 
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yürütme,

bilimsel meseleleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini
yerine getirmesi gerekir: 

a) Bilime yenilik getirme. 
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme. 
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama. 
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için toplamı yirmi

bir kredinin altında kalmamak koşuluyla asgari yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere bir akademik yılda en az altmış, toplamda asgari iki yüz kırk
AKTS’den teşekkül eder. Lisans derecesi ile kabul almış öğrenciler için de en az kırk iki kre-
dilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda
asgari üç yüz AKTS’den teşekkül eder. Derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içermelidir. 

(4) Doktora öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre karara
bağlanır: 

a) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
b) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.
Diğer üniversiteden alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.

c) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış oldukları dersler için Enstitü tarafından in-
tibak raporu hazırlanır. Buna göre başka üniversitelerden alınan derslerden saydırılması istenen
kredi, doktora programının gerektirdiği toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz.

(5) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini
başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci aynı anabilim dalındaki yüksek lisans programına ge-
çebilir. Yüksek lisans programına geçmeye ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Süre 
MADDE 35 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlık hariç, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın tezli
yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla sekiz yarıyıl ve on yarıyıldır.
Programı azami tamamlama süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için
sırasıyla on iki ve on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu
süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en
az GNO’yu sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya
azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan ya da başarıyla savunamayan öğren-
ciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olması
kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Gerekli şartları sağlayabilmesi
için öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. 

Tez danışmanı, başlığı ve konusunun belirlenmesi 
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez
başlığı ile konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
Tez danışmanı ve başlığının, en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi zorunludur. Öğ-
renci, yeterlik sınavını başarmasını izleyen dönemde tez önerisi dersine, tez önerisinden başarılı
olduktan sonraki dönemden itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek
lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğ-
retim üyesi yoksa Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniver-
siteden öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez
danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip,
ikinci danışman atanabilir. 

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin Enstitü müdürlüğüne resmi baş-
vurusu ve EYK kararı ile gerçekleşir. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğ-

rencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Enstitü tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde yapılır. 

(2) En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
ise en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul almış ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, EYK tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenip yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açıktır. 

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlamış ve ye-
terlik sınavını başarmış bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. 
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Tez izleme komitesi 
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde EYK

onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. 
(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili

programın içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda 2 nci tez danışmanı da ko-
mite toplantılarına katılabilir. 

(3) Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde EYK onayı ile de-
ğişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içeri-

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

(2) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Dü-
zeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda salt çoğunlukla verilen kabul veya ret kararı,
işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde Enstitü anabilim dalı başkanlığınca 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 içerisinde, tez danışmanı ve/veya konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştir-
diği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. 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 sayılır ve tez önerisi reddedilir. 

(6) Tez çalışmaları sırasında, öğrencinin Üniversite tarafından düzenlenen Sosyal, Be-
şeri ve Yönetim Bilimleri Lisansüstü Çalışmaları Konferansında ya da Üniversite içinde veya
dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışmaları ile ilgili sunum yapması ge-
rekmektedir. Öğrencinin bu durumu Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceği bir belge ile kanıtla-
ması gerekir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını veya önceki savunmada istenen düzeltmeleri tamam-

layan öğrenci, gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, söz konusu teze
ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alarak tezin tez/proje yazım kılavuzuna uygun ve
savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını, Enstitü anabilim/bilim dalı/prog-
ram başkanlığı aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde saklanmak ve diğerleri jüri üyeleri ile payla-
şılmak üzere, Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen
tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. 

(2) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin sonuçlanabil-
mesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 
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(3) Tez jürisi, danışmanın ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde
öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantısı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır. 

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğ-
renciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli
değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri ha-
linde 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(6) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tez savunmasından önce, tezinden tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science
tarafından taranan dergilerde basılmış, basıma kabul edilmiş veya düzeltme önerisi almış (revise
and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan
endeksleri tarafından taranan bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi
tezi ile birlikte sunması gerekir. 

Doktora programından mezuniyet 
MADDE 41 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora ders-

lerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan ayrıca yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır. 

Doktora diploması 
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

tezinin jüri tarafından kabul edilip biçim yönünden de tez/proje yazım kılavuzuna uygun bu-
lunan ciltli en az üç nüshasını ve elektronik kopyasını, profesyonel bir dil editöründen alacağı
uygunluk belgesi (copy-editing) ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde
Enstitüye teslim ettiği takdirde EYK kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. EYK,
başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine ge-
tirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde programdan ilişiği kesilir. 

(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüs-
hasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir. 

(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir. 

Doktora diploması 
MADDE 43 – (1) Doktora diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti

borcu bulunmayan öğrenciye verilir. 
(2) Doktora diploması üzerinde ilgili programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile

Rektörün imzaları bulunur. Diplomalarda yer alan kimlik bilgileri için öğrencinin mezun olduğu
tarihteki MERNİS kayıtları esas alınır. 

21 Eylül 2020 – Sayı : 31251                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki

verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği

ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi

gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri 

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yü-

rütülür. 

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin, uzaklaştırma sü-

resi, azami öğrenim süresine katılır. 

Öğrenim ücreti ve burslar 

MADDE 45 – (1) Lisansüstü programları esasen ücretlidir. Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti indirimi ve burs verilebilir. 

(2) Dönem ücreti, her öğrencinin -varsa, indirimlerden sonra- ödemesi gereken program

ücretinin o programın normal dönem sayısına bölünmesi ile belirlenir. 

(3) Dönem ücretini ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Bu

durumda öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(4) Öğrenci program gereklerini programın normal süresinden önce tamamlasa dahi

program ücretinin tamamını ödemeden mezun olamaz. 

Diğer hükümler

MADDE 46 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine

talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda

bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami

süreden sayılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Ens-

titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul,

Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 48 – (1) 25/9/2018 tarihli ve 30546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn

Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOTERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (İPAM): İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
ç) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,

psikoloji, klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğren-
cileri,

d) Terapist: Merkezde görevlendirilmiş ilgili öğretim üyesi, uzman ve psikologları,
e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; merkeze psikolojik destek amacıyla başvuruda bu-

lunan danışanlara, psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme
hizmetleri sunmak ve ihtiyaç duyulan durumlarda bireylere psikolojik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek, tanı ve tedavi konusunda mer-

kezde çalışan uzmanlara yönlendirmek.
b) Danışanların iletişim problemleri, evlilik çatışmaları, iş doyumu gibi yaşam kalitesini

azaltan günlük yaşam sorunlarıyla baş etmelerine kişilerin sahip olduğu değerleri ve kültürel
arka planını da gözeterek katkıda bulunmak.
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c) Danışanların içinde yaşadıkları toplumun tarihi, sosyo-kültürel yapı ve değerlerini
göz önünde bulundurarak onların ruhsal gelişimini desteklemek ve günlük sorunlarla baş etme
mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik psiko-eğitim vermek.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan danışanlar için bireysel, çift, aile ve grup terapi
hizmetleri sunmak.

d) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı gö-
rüşme ve test uygulamaları yapmak.

e) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurum veya uzmanlara yönlen-
dirmek.

f) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı verileri ilgili mevzuat hükümleri kap-
samında etik prensipler çerçevesinde yönetmek ve arşivleyerek korumak.

g) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların merkezde yapılan
çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.

ğ) Lisans ve lisansüstü psikoloji öğrencilerinin staj eğitimlerini uzmanlar ve öğretim
üyeleri gözetiminde etik ve bilimsel süreçler gözetilerek sürdürmelerini sağlamak.

h) Merkez çalışanlarının ve stajyerlerin akademik gelişimlerine yönelik psikoloji ala-
nıyla ilgili yerleşik olanın yanı sıra geleneksel ve yenilikçi psikolojik yaklaşımları da gözeten
toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ı) Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda psikoloji alanında eğitim, seminer, atölye çalış-
maları gibi çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan Üniversite öğretim üye-

leri veya idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör
tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim
üyeleri veya idari personel arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür
Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi
ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezde psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme

hizmetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak çalışanlarını
denetlemek.

b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel
değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve
danışanların muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.
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c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulu-
nulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar
düzenlemek.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan personelin görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.
g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate

alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları
yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye
yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin personel ihtiyaçlarını mevcut strate-
jilere göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin (lisans, yüksek lisans, doktora) sayısını,
görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Merkezde çalışan personelin, mesleki alandan seçilen bir öğretim üyesinden danış-
manlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.

j) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin,
araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin merkezde görevlendirilmesi
için çalışmalarda bulunmak.

k) Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Üyelerin en az üçü

psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından, kalan üye veya üyeler ise Üni-
versite bünyesinde çalışan idari personel arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri
dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Toplantı günü ve
yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin
oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
b) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşit-

lendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.
c) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler be-

lirlemek.
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d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve staj kapsamında kabul edilecek

eğitim ve faaliyetleri belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.

f) Merkezin, hizmetleri için alacağı ücretleri belirlemek.

g) Merkezin, hizmetleri için çalışanlarına veya hizmet aldıklarına vereceği ücretlerin

belirlenmesi için Mütevelli Heyet Başkanlığına öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve

sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

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

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 28/10/2018 tarihli ve 30579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn

Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EKOSEM) 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-

nomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – EKOSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası ku-

ruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kulla-

nılarak eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs-

lar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1 - Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1201 ada, 35 nolu parselde 

kayıtlı, 650,35 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki mevcut binanın yıkılarak yerine kat karşılığı bina 
inşaatı yapılması işi. 

2 - Firmalar,  120.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Hoca Ömer Mah. Atatürk Cad. No: 36 Kat: 1 ADIYAMAN” 
adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığından 300,00 TL karşılığında temin 
edilebilecektir.  

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.10.2020 günü saat 11:00’e kadar Türk Kızılay 

Adıyaman Şube Başkanlığına göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.10.2020 günü saat 11:00’de Türk 

Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7404/1-1 

—— • —— 
TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1 - İstanbul İli, Sümer Günay Kaynarca Kan Bağış Merkezi Ve Sümer Günay Kartal Kan 

Alma Birimi Tadilat Ve Onarım İşinin projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler 
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi 
Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI 
GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak 
istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.  

4 - İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 
TR910001001745390090262936 IBAN numarasına yatırılan 200,00 TL tutarındaki şartname 
bedeline ait dekontun betul.ozdogan@kizilay.org.tr e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “ 
Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce 
Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin 
edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.10.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.10.2020 günü saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7405/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

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

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim 
Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. 

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Bilim 
Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/ 
Aranılan 
Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Bölümü 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 
Hukuku AD 

Alanında doktora 
yapmış olmak 

1 Prof. Dr. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar 
Mühendisliği Pr. 

(İngilizce) 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği alanında 

lisans mezunu olup 
Elektrik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış 
olmak 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
AD 

Periodontoloji alanında 
doktora veya uzmanlık 

yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi. 

 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans 
diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının 
getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar 
için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 
dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını 
içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 
dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte 
İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

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

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

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Hukuk Fakültesi 
- Diş Hekimliği Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 7443/1-1 

—— • —— 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- 

programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır. 
Duyurulur. 
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

VETERİNER 
FAK. 

Gıda Hijyeni ve 
Teknolojisi 

VETERİNERLİK BESİN, GIDA 
HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 

ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

Besin Hilyeni ve Teknolojisi 
bilim alanında doçent 
unvanı almış olmak. 

Temel Bilimler 
Bölümü 

VETERİNERLİK 
EMBRİYOLOJİ VE 

HİSTOLOJİ ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

Histoloji ve Embriyoloji bilim 
alanında doçent unvanı 

almış olmak. 
Temel Bilimler 

Bölümü 
VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ 

ANABİLİM DALI DOÇENT 3 1 Sıçanlarda böbrek hastalığı 
üzerine çalışmaları olmak. 

 7343/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 09/06/2020 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2020 tarih ve 868 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Ayyıldız mahallesi imarın 45994 ada 3 ve 4 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği” 21/09/2020 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7403/1-1 
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “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 alınacaktır. 

 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ DERECESİ 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

BAŞVURU 
YERİ 

AÇIKLAMA 

Yabancı Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

1 6 SÖZ 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Fransız Dili ve Edebiyatı, 
Fransızca Öğretmenliği veya 

Fransızca  Mütercim  
Tercümanlık  Bölümü  lisans 

mezunu olmak; Fransız Dili ve 
Edebiyatı, Fransızca 

Öğretmenliği veya Fransızca 
Mütercim Tercümanlık alanında 

tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. 

 
REKTÖRLÜK  (UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE) 

KADRO UNVANI ADEDİ DERECESİ 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

BAŞVURU 
YERİ 

AÇIKLAMA 

Öğretim Görevlisi 
(Uygulamalı birim) 

1 6 SAY/EA 
Personel 

Daire 
Başkanlığı 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi 

bölümünden lisans mezunu ve 
ilgili alanda tezli yüksek lisans 

mezunu olmak; eğitim 
teknolojileri alanında en az 2 

yıl deneyime sahip olmak. 
 
SINAV TAKVİMİ: 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 08.10.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 12.10.2020 
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 14.10.2020 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe 
-Nüfus cüzdan fotokopisi 
-Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de 

kabul edilmektedir) 
-Tezli yüksek lisans diploması 
-Lisans Not Transkripti 
-Özgeçmiş 
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-Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi 
-Yabancı dil belgesi 
-İki adet fotoğraf 
GENEL ŞARTLAR 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
ALES’den en az 70 puan almış olmak, 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlisi 

(uygulamalı birim) kadrosuna yapılacak başvurularda İngilizce veya Fransızca dillerinden 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, 

Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak 
başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 
olmak. 

MUAFİYET 
Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için merkezi sınav şartı aranmaz. 
DİĞER AÇIKLAMALAR 
Adaylar ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış 

diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve 
herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan 
alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile 
başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile 
postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları 
kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349, İSTANBUL  
İlan olunur. 7413/1-1 

—— • —— 
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli 

birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları 
gerekmektedir. 

Profesör kadrosu devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde 
özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin 
Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini 
(başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 
adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına, 

Doçent kadrosu devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, 
Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim 
Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel 
çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek 
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına, 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, 
Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim 
Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet 
belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara 
yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, 

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları 
gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada 
meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota 
kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İlan olunur.  
ADRES: 
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI KADRO 
UNVANI ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA 

Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip 
olmak. 

 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI KADRO 
UNVANI ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA 

İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

İktisat alanında doktora yapmış 
olmak; Mikro İktisat, Çalışma 

Ekonomisi konularında bilimsel 
yayınları bulunmak; bilimsel 
araştırma yapabilecek ve ders 
verebilecek düzeyde Fransızca 

bilmek. 

Siyasi Tarih Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

Uluslararası İlişkiler ve/veya Siyaset 
Bilimi alanında doktora yapmış 
olmak; Siyasi Tarih ve Türk Dış 
Politikası konularında bilimsel 
yayınları bulunmak; bilimsel 
araştırma yapabilecek ve ders 
verebilecek düzeyde Fransızca 

bilmek. 
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI KADRO  
UNVANI ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA 

Sosyometri Doçent 1 1 

Alanında Doçent unvanına sahip 
olmak; bilimsel araştırma 

yapabilecek ve ders verebilecek 
düzeyde Fransızca bilmek. 

 7414/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) ALIM İLANI 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı 
Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli 
İşçi statüsünde Temizlik Görevlisi (Engelli)  alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Ülkemizde görülmekte olan Korona (COVID-19) salgını nedeniyle halk sağlığını korumak 
amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ 
internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-
DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi 
Müdürlüklerinden şahsen başvuru alınmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 
KONTENJAN DAĞILIMI 

MESLEK 
KODU 

GÖREV 
YAPACAĞI BİRİM 

KADRO 
SAYISI 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

BAŞVURU YAŞ 
ÖZEL ŞARTI 

İSTİHDAM 
YÖNTEMİ 

TEMİZLİK 
GÖREVLİSİ 
(ENGELLİ) 

GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ VE 
BAĞLI BİRİMLERİ 

2 
EN AZ 

İLKÖĞRETİM 
MEZUNU 

SON BAŞVURU 
TARİHİ İTİBARİYLE 
35 YAŞINDAN GÜN 
ALMAMIŞ OLMAK 

KURA VE 
SÖZLÜ 
SINAV 

 
I-GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak). 
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
9. Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı birimlerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş 

olmak. 
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10. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, 
ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

11. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her 
aşamasında reddedilecektir. 

12. Başvurular Giresun merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 
itibariyle Giresun merkez ve bağlı ilçelerde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

13. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (iki) ay deneme süresi 
olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin  
feshedilecektir. 

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten  ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

15. Engellilerin ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu 
raporuyla durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir 
nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu 
raporu) 

16. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 
II- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında 
idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere, Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 
olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 
halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

III- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV 
1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 

02.10.2020 Cuma günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans 
salonunda yapılacaktır. Kura çekilişi canlı yayın linki Üniversitemiz web ana sayfasından 
(www.giresun.edu.tr) yayınlanacak olup, kura çekilişi kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura 
tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda (www.giresun.edu.tr) adresimizden 
duyuru yapılacaktır. 

2. Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 
kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday 
alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir. 

3. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 
sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir.  Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 
adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara 
sözlü sınav yapılacaktır.  
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5. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın 
gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde 
(www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine 
posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

6. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 
eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

7. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

8. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel 
görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 60 puan, istihdam 
edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 40 puan üzerinden  
değerlendirileceklerdir.  Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

9. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 
halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle 
başarı sıralaması belirlenecektir. 

10. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden 
başlamak suretiyle devam edilecektir. 

11. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

12. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday 
başlatılacaktır. 

13. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

14. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik 
vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni 
mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

15. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 
etmeleri önem arz etmektedir. 

16. Sözlü  Sınav  sonucuna  göre  belirlenen  asıl  adaylardan  görevine  başlamayanların,  
deneme  süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim 
etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek 
olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.  

17. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 
suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

18. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav 
sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak 
Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 2 (İki) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine 
yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 
adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra 
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
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IV- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGELER 
1. İkametgâh belgesi. 
2. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
3. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 
4. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı 

kabul edilecektir.) 
6. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi. 
7. Engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile 

birlikte 1 adet fotokopisi. 
Bu belgeler sınava girerken Sınav Kuruluna teslim edilecektir. Eksik belge ile gelen aday 

sınava alınmayarak elenecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 
V- ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 
1. Başvuru Dilekçesi. 
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
3. 2 adet vesikalık fotoğraf 
 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM 

 TARİH YER SAAT 

Başvuru Tarihi 21-25 Eylül 2020 

Giresun İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne/Hizmet 

Merkezine 

--- 

Noter Kura Çekim 

Tarih/Yer/Saat 
02 Ekim 2020 

Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Şehit Ömer Halis 

Demir Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak 

Kazanan Asil ve Yedek 

Adayların İlan Tarihi 

06 Ekim 2020 www.giresun.edu.tr --- 

Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 13 Ekim 2020 

Giresun Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi A-Blok 

Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınav Açıklama Tarihi 16 Ekim 2020 www.giresun.edu.tr --- 

Asil ve Yedek Adayların Belge 

Teslim Tarih/Yer 
20 Ekim 2020 

Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

 
Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 

dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların maske takmaları ve sosyal 
mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur. 

Bilgi İçin : Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
0454 310 10 60 / 0454 310 11 60 / 0454 310 11 64 / 0454 310 11 61 
 7445/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. 
Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas 
alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden 
karşılamak üzere; 13 (onüç) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alınacaktır. 

 
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVANI / 
BAŞVURU KODU 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

DESTEK PERSONELİ 
(Aşçı) 

 
Başvuru Kodu : 01 

1 

-Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek 
İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
-Mutfak Hijyeni Alanında Sertifikaya sahip olmak. 
-Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Aşçılık 
deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Aşçı) 

 
Başvuru Kodu : 02 

1 

-Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek 
İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak 
-Mezuniyet sonrası Mutfak Şefi olarak çalışmış olmak. (Mutfak Şefi 
olarak çalıştığını belgelemek) 
-Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Aşçılık 
deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

 
DESTEK PERSONELİ 

(Aşçı) 
Başvuru Kodu : 03 

1 

-Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 
Mutfak Dalından Mezun olmak. 
-Aşçılık alanında Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak. 
-Mezuniyet sonrası Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi 
olmak. (Aşçılık alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Servis Elemanı) 

 
Başvuru Kodu : 04 

1 

-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, 
Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
-Mezuniyet sonrası Garson/Servis Elemanı olarak en az 2 yıl 
deneyim sahibi olmak. (Garson/Servis Elemanı olarak çalıştığını 
SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Servis Elemanı) 

 
Başvuru Kodu : 05 

1 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
-Garson/Servis Elemanı olarak deneyim sahibi olmak. (Garson/ 
Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek.) 
-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca verilen Destek Hizmetleri Sertifikasına 
Sahip Olmak. 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Servis Elemanı) 

 
Başvuru Kodu : 06 

1 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
-Garson/Servis Elemanı olarak deneyim sahibi olmak. 
(Garson/Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 
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DESTEK PERSONELİ 
(Bulaşıkçı) 

 
Başvuru Kodu : 07 

2 

-Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, 
Yiyecek İçecek Hizmetleri, Turizm alanlarının birinden mezun olmak. 
-Mutfak Hizmetleri alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. 
(Mutfak Hizmetleri alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Park Bahçeler) 

 
Başvuru Kodu : 08 

2 

-Önlisans mezunu olmak. 
-Park, Bahçe Bakımı alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. (Park, 
Bahçe Bakımında çalıştığını belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Bakım Onarım) 

 
Başvuru Kodu : 09 

1 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Yapı Tesisat Sistemleri) 
Ustalık Belgesine sahip olmak. 
-Mezuniyet sonrası Tesisat Teknolojisi alanında en az 5 yıl 
deneyimli olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 
(Hizmetli) 

 
Başvuru Kodu : 10 

2 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca verilen Temizlik ve/veya Hijyen 
Sertifikasına Sahip Olmak. 
-Temizlik hizmetleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 
(Temizlik hizmetleri alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelendirmek.) 
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 

 
GENEL ŞARTLAR: 
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) T.C. Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3-2018 KPSS (B) grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları 

için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Puanların eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. 

4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet 
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
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5- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. 
7-Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması 

halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine 
şahsen/posta ile yapılacaktır. 

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını 
korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü 
yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde 
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda 
başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir. 

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana 
Mahallesi Kümeevler No: 5   38280 Talas / KAYSERİ 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr 
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl 
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak 

sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare 
tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin 
edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

NOT: Gerekli görüldüğü taktirde ilan sürecinin her aşamasında ilan Rektörlüğümüzce 
iptal edilebilecektir. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 
2- Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, ÖnLisans mezunları için 2018 KPSSP93, 

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet 
çıktısı) 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı 

kabul edilecektir) 
5-Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)  
6- Fotoğraf (1) adet 
7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK 

barkotlu e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
8- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 
 7444/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil 
dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim 
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 
2- Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 
3- 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 
4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi, 
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi 

kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), 
6- Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.), 
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7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge, 
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
9- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için), 
10-Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi. 
11-Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi 

başvuruları için) 
 
C) SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 21/09/2020 Giriş Sınavı Tarihi : 14/10/2020 

Son Başvuru Tarihi : 05/10/2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 19/10/2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 09/10/2020 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://ilan.subu.edu.tr 

İlan No İlgili Birim 
Kadro 

Adedi 
Der. Unvan ALES 

Yabancı 

Dil 
Özel Şartlar Başvuru Adresi 

2020.20 

Akyazı Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Yönetim ve Organizasyon 

Bölümü  

Sağlık Turizmi İşletmeciliği 

Programı 

1 4 Öğr. Gör. 70 Muaf 

İlgili fakültelerin Turizm 
İşletmeciliği bölümü lisans 

mezunu olmak, 
Turizm İşletmeciliği anabilim 
dalında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, 
Turizm Eğitimi, Turizmde 

İstihdam konularında çalışma 
yapmış olmak, turizm alanında 

iş tecrübesine sahip olmak. 

Akyazı 

Meslek Yüksekokulu 

0264 616 05 08 

2020.21 

Ferizli Meslek Yüksekokulu 

Tasarım Bölümü  

Grafik Tasarım Programı 

1 6 Öğr. Gör. 70 Muaf 

İlgili fakültelerin Grafik ana 
sanat dalı lisans mezunu 

olmak, 
Grafik, Grafik Tasarımı, 

Tasarım ya da Grafik Eğitimi 
anabilim dallarından herhangi 
birinde tezli yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak, 
Çevre Grafiği, Grafik Sanatlar 
ve İllüstrasyonlar konularında 

çalışma yapmış olmak, 
Yükseköğretim kurumlarında 
yüksek lisans sonrası en az 5 
yıl eğitim-öğretim tecrübesine 

sahip olmak. 

Ferizli  

Meslek Yüksekokulu 

0264 616 05 01 

2020.22 

Kaynarca Seyfettin Selim 

Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 

Bölümü  

Bilgisayar Destekli Tasarım 

ve Animasyon Programı 

1 5 Öğr. Gör. 70 Muaf 

İlgili fakültelerin Grafik, Grafik 
Tasarım, Bilgisayar 

Mühendisliği 
bölümlerinin herhangi birinden 

lisans mezunu olmak, İlgili 
alanda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Animasyon alanında lisans 
sonrası en az 2 yıl iş 

tecrübesine sahip olmak 

Kaynarca Seyfettin 

Selim Meslek 

Yüksekokulu 

0264 616 07 71 
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2020.23 

Kaynarca Seyfettin Selim 
Meslek Yüksekokulu 
Finans, Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü  

Maliye Programı 

1 5 Öğr. Gör. 70 Muaf 

İlgili fakültelerin İktisat ya da 
Maliye bölümlerinin herhangi 

birinden lisans mezunu olmak, 
Finans alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, 
Bankacılık alanında lisans 

sonrası en az 5 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak 

Kaynarca Seyfettin 
Selim Meslek 
Yüksekokulu 

0264 616 07 71 

2020.24 

Sakarya Meslek 
Yüksekokulu  

Elektronik ve Otomasyon 
Bölümü Mekatronik 

Programı 

1 2 Öğr. Gör. 70 Muaf 

İlgili fakültelerin Mekatronik 
Mühendisliği, Elektrik – 
Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Bilgisayar 
sistemleri öğretmenliği 

bölümlerinin herhangi birinden 
lisans mezunu olmak, 

Mekatronik Mühendisliği 
anabilim dalında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, Koruyucu 
cihaz tasarımları ve görüntü 

şifreleme uygulamaları 
konularında çalışma yapmış 

olmak, 
Lisans sonrası alanında en az 

3 yıl iş tecrübesine sahip olmak 

Sakarya Meslek 
Yüksekokulu 

0264 616 04 34 

2020.25 

Sapanca Turizm Meslek 
Yüksekokulu  

Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri Bölümü Aşçılık 

Programı 

1 4 Öğr. Gör. Muaf Muaf 

İlgili fakültelerin Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 
lisans mezunu olup en az tezli 
yüksek lisans derecesine sahip 

olmak ve alanında 5 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak ya da 

İlgili Fakültelerin Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 

lisans mezunu olup 
belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az 10 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak 

Sapanca Turizm 
Meslek 

Yüksekokulu 
0264 616 08 74 

2020.26 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Spor Yöneticiliği Bölümü 
Spor Yöneticiliği Anabilim 

Dalı 

1 6 Arş. Gör. 70 50 

İlgili fakültelerin Spor 
Yöneticiliği bölümü lisans 

mezunu olmak, 
Spor Yöneticiliği anabilim 

dalında doktora yapıyor olmak 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

0264 616 03 24 

2020.27 

Teknoloji Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü  
Bilgisayar Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

1 6 Arş.Gör. 70 50 

İlgili fakültelerin Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinin 
herhangi birinden lisans 

mezunu olmak, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği Anabilim 

Dallarının herhangi birinde tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak 

Teknoloji Fakültesi 

0264 616 02 21 
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2020.28 

Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik Bölümü 
Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Anabilim Dalı 

1 7 Arş.Gör. 70 50 

İlgili fakültelerin Uluslararası 
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve 

Finansman bölümlerinin 
herhangi birinden lisans 

mezunu olmak, 
Uluslararası Ticaret, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Uluslararası Ticaret ve 

Finansman Anabilim Dallarının 
herhangi birinde tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi 

0264 616 04 14 

2020.29 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Bölümü 
Sağlık Yönetimi Anabilim 

Dalı 

1 5 Arş. Gör. 70 50 

İlgili fakültelerin Sağlık 
Yönetimi bölümü lisans mezunu 

olmak, Sağlık Yönetimi 
Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

0264 616 05 36 

 
D) DİĞER AÇIKLAMALAR 
1- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik 
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. https://ilan.subu.edu.tr adresinden 
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; 
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından 
itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a 
maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, 

b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 
Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 
ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin 
yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen 
araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur. 

3. Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d 
maddesine göre yapılacaktır. 

E) MUAFİYET 
1- Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık 

ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim 
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav 
şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 7415/1/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Nüfus Cüzdan Sureti,     
2 adet fotoğraf, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 
lisans çalışmalarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu    
6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. 

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet 
fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası 
ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak 
oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru 
Formlarına “https://personel.subu.edu.tr/tr” adresinden ulaşılabilir. 

* Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik 
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

 
İLGİLİ BİRİM ADET DER . UNVAN AÇIKLAMA 

Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi  

Uluslararası Ticaret ve 
Finans Bölümü Uluslararası 
Ticaret ve Finans Anabilim 

Dalı 

1 1 Profesör 

Doçentliğini Üretim ve Operasyon 
Yönetimi alanında almış olmak, 
Üretim Yönetimi, Lojistik ve 
Girişimcilik konularında çalışma 
yapmış olmak 

Sakarya Meslek Yüksekokulu 
Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü  
Mekatronik Programı 

1 2 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Mekatronik Mühendisliği lisans 
mezunu olmak, Mekatronik 
Mühendisliği anabilim dalında tezli 
yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak, 
Robotik, mekatronik sistem 
tasarımı, elektrik makinaları ve 
senkron motor tasarımı 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

 7415/2/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, 
Doçent için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2 - İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

FAKÜLTE 
BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI/ 
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji Profesör 1  
İç Hastalıkları/ 

Ramotoloji Doçent 1  

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği Profesör 1 

Doçentliğini ‘‘Hemşirelik veya ‘‘İç Hastalıkları 
Hemşireliği’’ alanında almış olmak, İç Hastalıkları 
Hemşireliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, 
üniversitede ‘‘Profesör’’ unvanıyla tam zamanlı 
olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, engelli 
öğrencilerle ilgili birimde görev yapmış olmak, son 
bir yıl içinde alınmış İlkyardım Eğiticiliği 
Sertifikasına sahip olmak. 

 7368/1-1 
—— • —— 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 
statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır. 

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 
ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir. 

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ Bölüm/ 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Unvanı Adedi Açıklamaları 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Doğum ve Kadın 
Sağlığı Hemşireliği 

Araştırma 
Görevlisi 1 

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 
puan almış olmak. ‘‘ Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hemşireliği’’ alanında doktora yapıyor olmak ve 
doktora eğitimi sırasında aldığı dersleri gösteren 
resmi onaylı belgede ‘‘Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hemşireliği’’ temel dersleri bulunmak. 
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Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Cerrahi 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

Araştırma 
Görevlisi 1 

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 
puan almış olmak. ‘‘Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği’’ alanında yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. Yüksek Lisans yapmakta olanlar 
için, yüksek lisans eğitimi sırasında almakta olduğu 
dersleri gösteren resmi onaylı belgede ‘‘Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği’’ temel dersleri bulunmak. 
Doktora yapmakta olanlar için, doktora eğitimi 
sırasında almakta olduğu dersleri gösteren resmi 
onalı belgede ‘‘Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’’ 
temel dersleri bulunmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü/ 
Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 

Öğretim 
Görevlisi 1 

ALES herhangi bir alandan en az 70 puan almış 
olmak. Biyofizik alanında Tezli Yüksek Lisansını 
tamamlamış olmak. 

 
* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir. 

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir. 

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir. 

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru 
Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön 
Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 
Yeri/Saati 

Sonuç açıklama 
“Nihai 

Değerlendirme” 
tarihi 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayımlandığı 
tarih 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayım tarihi 
izleyen 

15’inci gün 
mesai bitimi. 

12.10.2020 22.10.2020 İlgili Birim 
Saat 10:00 02.11.2020 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


