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T.c.
ÇANKlRl KARATEKiN ÜNivERSiTESi REKTÖRLÜĞÜ' sENATo ToPLANTlsI

Üniversitemiz Senatosu yukarıda belirıilen tarihte, Üniversitemiz Rektörü Prof, Dr, Hasan

AYRANCI' nın başkanlığında uşİğ,Ou U,linil,n gündemleri göriişmek üzere toplandı,

(lÜNDEM:
ffiUnir"oi,".iz Geneı Sekreterıiğinin 02ıo,2o|g tarih ve 2359?,say1},^ır::':İ,,l',j[l1'"l;

h:":}§:H;U;;;;'li:ö;.;öiö,;;; ve 5/ı sayııı kar"l:]: !*|],:d]l:l,,Y]:iTjH::i
ffi;::'Xffiffffi"iffiffi;;;;n,,i;;; Başvuru ve Kabuı Vöne,gesi" nin günceııenmesı

t"küifi nin görüşülmesi.

sinixci ıöı-üı,ı

Amaç, Kıpsam, Dayanak ve Tanıınlar

ffi.,,.,n,z Genel Sekreterliğinin 02.10.20l9 tarih ve 23597 sayılı yazısına,.istinaden:

üniversiıemiz Senatosunun ı i.ö).İiiis 
".in 

ve 5/l sayılı kararıyla kabul edilen "Uluslararası

Ögrenci Adaylar,n,n l-i,an,u,ıtl'-Prog;;iar, 'uıyT 
l." Kabul Yönergesi" nin güncellenerek

İrİ*j.'l.İİ"l.İlvle olması katılanlarıİ oy birliği ile kabul edilmiştir,

T.c.
çANKIRI KARATEiiN Üxivtnsirnsi

ULUSLARARASı oenrxci'ı"liviARlNtr,{ LiSAN_süs-rü PROGRAMLARA BAŞV[IRU

Ve KABUL YÖNERGESİ

Amaç

MADDEl_(l)BuYönergeninamacı,ÇankırıKaratekinÜniversitesi'ndeyüriitülenlisansüstü
nrosramlara başvuran ,ırrıu."ru.,'oö"n"i uj"viunn,n; başvuru, kayıt, kabul, bilimsel oryantasyo'] ve

lı.fr t iıl,,i.loivl. ilgili esasları düzenlemektir,

Kapsam

MADDf, 2 - (l) Bu Yönerge, Cankırü Karatekin Ün iversıtesi'nde yürütülen

ha§vuran uluslararası Oe,"n,, ]ju;İ;"nİn, Uuşu",, kayıt, kabul, bilimsel

l,ıİlu.İ"rirl. ilgili işlemİerin usul ve esaslarını kapsar,

Dayanak

*^rrİ,.,lilİ;*]",T;*;,r" 
2547 sayıııyükseköğretim Kanunu,nun |4 ve 65,inci maddeıeri,

b) ı4.10.1983 tarihli ve ;;;;;" ;;;'';;:de ögrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere

İlişkin Kanunun 7'nci maddesi,

liSansüStü prograınlara
oryantasyon ve mali

c) 30.4.1985 tarihli ve l8?4{J sayı|ı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye'de Ögrenim

Yabancı Uyruklu ög,"n"il""'ilişl,in Ytınetmelik'in 6'ncı maddesinin 'e' bendi,
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ç) l .7. l996 tarihli ve 22683 Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Kurulu_ Lisansüstü

ilgltim ve Ögretim yönetmeIiği 2 maddesinin;i]_be|di (Değişik: RG_09.04.1999_2366l).

aivıiı<sekoğretim Kurulu Bajkanlıgının 24.06.20l0 ıarih ve B.30.0.EÖB.0.00. 00.03.01.06_

3069-02 l l45 sayılı yazısı,

e)20.4.20l6tarihlive29690ResmiGazete'deyayımlananYükseköğretimKuruluLisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,

0 l3.01.20l9 tarihli Ve 30654 Resmi Gazete,de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği,

hükümlerine dayan ılarak hazırlanmıştır,

Tanımlar ve kısaltmaiar

MADDE 4 - (l) Bu yönergede geçen:

a) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

d) Üniversite Yönetim Kurutu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Enstitü: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğün€ bağlı enstitüleri,

0 EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

g) Lisansüstü program!: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

h)KatkıPayı/ÖgrenimÜcreti:ÜniversiteYönetimKurulutarafındanbelirlenenöğrenim
ücretini,

i) TÖMER: Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini,

j) YDS: Yabancı DiI Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) GMAT: Uluslararası "Graduate Management Admission Test" sınavını,

l) GRE: Uluslararası "Graduate Record Examinations" sınavını,

ifade eder.
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ixixci söLüüvı

Kontenjan, Başvuru, Başvuruda İ§tenen Belgeler, Eğitim Dili ye Bilimsel Oryantasyon

Kontenjan

MADDE 5 - ( l ) Tiirkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olan ve bu

durumlarlnı belgeleyen "o"vı"."liii","i", 
*r,"a"r, ııgııı anabilim/anasanat dalı kurulunun göriişü Ve

F-YK kararı ile belirlenir, .ı. ı___^ı^_^ .ı..,"ı, nıarak lisansüsıü öğrenim
(2) Çankır! Karatekin Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüsıü öğı

aörmek üzere başvuran ".j;i,'H;*;"?;r,;;"", 
ifgili programın un65iIig/an656nat dah

İ"rl""İ,e,"," gOrüşİ ve EYK kararı ile belirlenir,

(1ü Uluslararasü ogrenci aıınacak 
'li."i.u.io 

program ve öğrenci.kontenianları ilgili anabilim/ana sanat

jalı baskanlığının Onerisl. Enstiİtl Yİ;* İ;;İ;;," kaÖn (EYK) ve Senato onayı ile belirlenir,

İ;;'Öİ""dİ;;:'ilgili lnıitiı Vııaürlüğü web sayfasında yayımlanır,

(5) Katkı payı/öğrenim U,*" n", İ,İ,""jnl""# VOn"'irn Kurulu ıarafından belirlenir,

Bışvuru Esasları ve Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE G ( l) Başvuru ıarihleri Üniversite Senatosunun, oıayt ardından ilan edilir,

(2) Başvuru şanları, başvuru ,";i;H.';;;;;;;"n...ı, u"ig"ü", ue kontenjanlar, Üniversiıe, ilgili

İi;,$İrffffiİf?;ljl"J:?,H,il'l",ihler arasında Çankırr_(^aratekin üniversiıesi ilgili Enstitü web

siıesinden online olarak ,"r" ;;.*i';;i;;;i,üt Lnir.iıetişlm araçıarı iıe ya da şahsen yapılabilir,

iil-r;;;,,, koşuııarını ",,-lliİli:İ\1:,*:lxU;n';nl*"llŞllilİİl"'".o", eğitim görmek

liLİ#l:ffi*;:,';?l,"]l"ilJ#il"" 
j"ş,l,,E" 

"ş"e,da 
ueıirıiıen beıgeıer istenir:

'"".;'tJ;t;İ"İİi""l U"ş*" Uelgesi jokıimtı veya başvuru formu,

b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının noterden veya Türkiye dış temsilciliklerinden

(Türkiye Cumhurlv*i 
'gÖlİ1<'1"İ 

- İgitim Rtaşeligi bölümünden) onaylı Türkçe tercümesı

örneği,

c) Lisans veya yüksek lisans not durum belgesinin.(transkripti) noterden veya 'rürkiYe dıŞ

temsilciliklerinden (Türkiye cumhuriyeti Elçilikleri - Eğitim Ataşeliği bölümünden) onaylı

Türkçe tercümesi ömeği,

d) Türkçe dil yeterliliğini gösteren ve adal öğrenc]:]:^durumuna uygun olan belgelerden birinin

aslı veya onaylı ömeği (Yabancı dilde olanlar noter onaylı Türkçe tercümesi örneği),

e) Pasaport ve öğrenim meşruhatlı vize fotokopisi,

0 Kimlik Belgesinin tbtokopisi (Pasapo(un kimlik ile ilgili kısımlarınln fotokopisi),

c)

h)

l adet vesikallk fotoğraf,

Doktora programına başvuracakla, iı", 1"nj_":,1_].:l::,j_:jl,,1:::lj;u;]*İ'#lİ[""'*Doktora Programtna başVuraçaKıa, 
;!;;;fi;dan anadili dı§ında ba§ka bir dilde 

,Doktoraya başvuru yaPacak Yurt dlŞl ogrencl auaJlc| ll 

Asuı$r$\
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YDS'den en az 65 (altmış beş) almış olmak, ya da Yiikseköğretim Yürütme Kurulu tarafından

kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak,

i) Katkı payı ve öğrenim ücretini yatırdığına dair dekont (Banka Hesabı),

(6) Yurtici va da yurtdışında lisans veya yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun

"]^n 
rauulu,aun doktorada yabancı dil yeterlilik şanı aranmaz,.

(?) Aşağda belirtilen 
"a"vı"r, 

çj]ı.]r, k"_"i"ı.ı""ii"ır"i.ır".i lisansüstü yurt dlşı öğrenci kontenjanlarl

iti"b^Ş"]'filiive 
Cumhuriyeti (TC l Yyj*|, ","}11i}:r^?^[,T]:,,lill.",nuriyeti 

1KKTC)

uvruklu olanlar. uyrugund)n Uiİl,iİ,C, veya KKTC olan cift uvruklular,

b1 20l I yılından ltiU",""]lİİ',v"lİ, ll"" r,C ıeya_KKİC vaıandaş lı ğı ndan çıkarılanlardan

lisans/yüksek li,un, Og,"niLİ,İ'"İ İtl,riy"'O, veya KKTC'de tamamlayanlar,

c) T.C. uyruktu 
"|,p 

üi,;;;;l1,;İ İi,unJ og,"nirn1"ini KKTC'de tamamlayanlar,

d) Türkiye,deki bi, yük];İJ#i. i.r.rrr""a-"" Ji.ıpıın suçu nedeniyle disiplin cezası alanlar,

Eğitim Dili ve Bilimsel Oryanlasyon Programı

MADDE7_(l)EğitimdiliTürkçeolanlisansüstüprogramlarabaşvuranadaylarınTürkçebilgi
düzeylerinigösterirbelgei.t.ni..nn."ı.bubelgeyisunamayan"du,üui.nTürkçeyeterli|ikdüzeyleri.
Çanİırı Karatekin üniversitesi llİ Öe;,t- Ulgİlama u, Araşt,,,a 

'Merkezi (TöMER) ya da Çankırı

Karatekin Üniversitesi.nce ,""il"""İi. ioüiR tara f,ndan 
. 
yap ı lacak Türkçe sınavı sonucuna göre

belirlenir. Bu sınavda u"ş"r,ı, "ii.önı"., 
Jill"i geliştirmek ü)ere lisansüstü .programı süresi içinde

Cankırı Karatekin üniversitesi Jli'ği,i,., 
"rrri;;;;; 

A*ş";; Merkezi (TöMER)Ya da baŞka bir

İk;;;tGİ;İ ,","n ku",Ju Tıiİl<çe egiİimlerine devam edebilirler,

ı2ı öğretim dili Türkçe .l"" p_gJ";i;;;1;;;;;i; eğitim alan uluslararası öğrenciler, eğitim diline

iıişli"""re'f}*}ffil"*ffiiT,tİİ,llTİ'İ'.lİİllİ,İ;ğitim aıan uIusıararası öğrenciler, kayıtlı

oldukları ,,o*,u"|J,, l","",İ","O""'eri için lisansüstü tez savunma stnavına kadar

geçen süre iç"ri.inal 
"n 

,, c l seviyesinde Ttırkçe veterlilik düzeyini sağlamış olduklarlnı

belgelendirmelidi;;,- ; srlre içerisinde adayİar eğitim ve öğretimlerine devanr

,, 1'riil'i';:r" yu(dışında ıisans ya da lisansüstü eğitim di|i Türkçe oıan programıardaır

.mezunolanulus|ararasıöğrencilerdenTürkçedilşartıaranmaz.

c) Lisansüstü egitim alİn ul'u,lu,u,u,, öğrenciler; Ancak bu fıkranın (a) ve (b) bendindeki

belgelerden n"*,""gi-Ui*i"",ut,ip olİulu,, halinde programdan mezun olabilirler,

(3) Eğitim dili ingilizce olan lisansüsıü p,o!ru.lu,u başruran, ad-avların ingilizce bilgi düzeylerini

uösteiir belge istenir. Ancak ,rH;;;j irnirrvu" adayların inniİ,", v"t"iıiılk düzeyleri, Çankırı

karaıekin Üniversitesi vuoun., 
"'oiııj. öoiu. ' s"şl."ı,gı tarifından yapılacak lngilizce sınavı

sonucuna göre belirlenir, " "n],al'İuİ" 
riİJ","v",l", d-iIini qelistirmek üzere Iisansüstü prograını

süresince Çankırı Karaıekin u"lr""i"Ji,jil Eeiiiri uvgrıu.u"r. iruşt,rmu Merkezi (l oMER) }a

aa Uaşra UİrrUrkçe dileğitimi,'"";;;İ"l;giİİ"" ": ,|" ,f"J,lT,"1'":İl'Ul"nciıerin 
eğitim

;,"3H; alİİ'İ"gili,;"" olan programlarda lisanslistü eğılım

:]İ,":İİ;İ *"e,jİkl İ""ı*aun'bi,-i,ini sağlamış olmaları c:,l:X'l|"" 
uıusıararası öğrenciıer. kayıtıı".ö' 

'"*r;* 
ögretİm yapan programlarda,lisai,İii"^,İ::i:_,, 

ta7 §2vıınma sınavına kadar geçenIngilizce ogreIım YaPaıı PtUğıg|ll'9'- ,_-;,^,_ ,,".i.,,.,,, ie7 savunma sınavına kadar
oil;n';;, pİog.u*İu" tamamlayabilmeleri için lisansüstü tez sa

süre içerisinde; çunk,,, ru.ut,ı,in Üniu",it",i "i'Tj:Tl"'_'"':lİ,":l*;fl,jl;
;H;İİH#,"l,rlOİ'" tarafından yapılan merkezi yabancı dil s

İrİ"""l" O" OaYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası
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sınavlarından bu puan muadili eşdeğer seviyede İngilizce 
_yeterlilik 

düzeyini. sağlamış

olduklarınl belgelendirmelidiı"r. s, s;.e içerisinde adaylar eğitim ve öğretimlerine devaın

edebilirler' 'ngilizce olan programlardan
V*iİi ,.vu yurtdışında lisans ya da lisansüstii eğitim dili l

a".rn olun uluslararası öğrenciterden İngilizce dil şartı aranmaz,

Lisansüstü eğitim alan uluslararası Ogrenİiler; Ancak bu fıkranın (a) ve (b) bendindeki

;;;;;;"" İerhangi birisine sahip oİmaları halinde programdan mezun olabilirler,

üçüxcü BöLüM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Bildirilmesi ve Kesin Kayıt

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 8 - ( | ) Lisansüstü programlara başr uran adayların, hasvuru dosvaları, ilgili programın

anabilim/anasanat dalı kurulu ,#r:;;";;r;;1o" .ı"r"l iegerı,njiriıir ve veterli görülen adayların

öErenciliğe kabulleri. ilgili u"ubİi;İ*""İJul, kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun

l5ff*l;l;f,[',*],:l'|u ou,,,.un "9"r|T]l.:l*,l11",1]i?§j,.i,Tİ,:,J,i;'İlT;i*;'f:i:'"'
Sıralama sonucunda konten;an J;;:ffi#;;;;,lilı "ü* lisansüsıü eğitime hak kazanırken, aynı

İİ*;tl;.'tl'*;HJXT-,,]lJ,:"tİ,i ,: * *.lf]_9*:::::"ce bursıu oıan ve bu lyı|.,lunn,

h.loa|pven adavlar. kontenlan oışından, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun 8örüŞü ve EYK kararı

İ'İ;ffisıil-;İ;;;mlara ögrenci olarak kabul edilirler, 
"ıara davalı olarak lisansüstü öğ

iİl,ö""il, kl,"tı..in u"ı,",sllli"J,l#llilİ-;Jlıf:,iiji'Tx"';r"*l""'Hlrlİil'"l','J"İİJ"l'jl
aörmek üzere başvuran ada;

İ:l[T,$",n;..Ü " EVr İ"*İ, iİ" og,*,l olaiak kabul edilebilirler,

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt

MADDE 9 - ( l ) Başvuru sonuçları inıernet onamında ilgili enstiıünün savfasında duyurulur,

(2) Ka) ıtlar. iıgiıi Enstitünün J:il 
,.",,;ft;'ij,n 

.Jlı,niu,ıı,ı".a" ve Enititü öğrenci Işleri BirimInce

|İlİlJr'" kayıı hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

'"'"-';İ;İ;;,na ya da meztiniyet belgesi (aslı),

b) Transkript belgesi (aslı),

c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden

birinin aslı veya onaylı ömeği,

d) D!ş temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin asll veya noter tasdikli sureti,

b)

c)

e) Pasaportun onaylı sureti,

fl Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,



[oouıorunuın ıo

g) Bir adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş),

h) Harç ve öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere istemeleri halinde yetkili merciilere sunulmak üzere kayıtlı

;rffi;; 
""'"uiı'ı," 

a"ı, * ji.ipji"i"ı ttiıi. o"ı,l içeren öğrenci belgesi düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler

MADDEl0-(|)Uluslararasıöğrencilerinödeyecekleriöğrenimücretleri.Bakanlarkurulutarafından
her yıl Resmi Gaze'"'a" yuy,nl#u,"İ';İ;d" ;;," "Y-üksek_ öOretim kurumlarında Cari 5 Hizmet

Maiivetlerine Ögrenci Kaıkısı ;i;;'ii;"..i K-aıkı. payları ve Öirenim Ücretlerinin Tespirine Dair

Karai..gereğince EYK teklifi tü:tffi;,id;i;lin,ünl*"it".i Y;netim Kurulu tarafından belirlenir

,. U.lirİil.n r.rl" uygun olarak ödenir,

(2) ikili anlaşmalarla mua[ ,*",Jı."i,g, hallerde öğrenci.. Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde

(]niversite yönetim Kurulun." ijlii.""? oei.nin,' ıi.Ğ,ı.rini ödemekle yükümlüdür,

İ'İ * U, ,"r,İoe."nim ücreti l,", ruy,İ," klyıt yenileme.dönem inde ödenir,

14) öğrenim ücreti iki 
"ri, 

p";;;j;;;;l'# si ;;r;.o", birinci pay kesin kayıt döneminde, ikinci

;;ffitük kayı döneminin bitiminden önce yapılır,

Mıli Hükümler

MADDE l l- ( l) U luslararası lisansüslü öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tüm

öğrenim ücretlerini Çanl,n ra,a'ıJİn Üni"_""it",in" yaıırmakla vükümlüdür,

til Tiirkçe ve yabancı alı h"r,ıİ'l .eii;i;;;;;;. edecek ulu=iura,ası öğrencilerin, hazırltk eğitimı

ücretleri Çankırı Karatekin ';İ,;İ;';İİ 
İİi'İ.ni Uyg,lu,a ve Araştıİma Merkezi (TOMER) ve

İİ,;, #;;;kİ ljni,""it",i Yönetim KurulJ tarafından belirlenir,

(3) Katkt payı/öğrenim u.*,, ;;;;;ilı.v,iı,lir"".ıi".ın ilişkisi kesilir ve ön başvuru yapanların

ffi'+J:r",r'lil],x'Jl1'ıiun,ıu.u* sarf malzeme veya alınacak ek hizmet harcamaları kayıt|ı öğrenci

tarafından karşılanır,
(5) LisansüStü eğitim - öğretim sürecinde danışmanının, üniversite dlşı önereceği ya da üniversitede

"",iİ...r 
serıif'ik-asyon eğitim ücretleri dihil değildir,

BEŞiNCi BÖLÜM

Çeşiılı ve Son Hükümler

Sağlık Sigortası

Madde 12- (l) Lisansüstü programlara ryi g,l11i1.l1lul edilen öğrencilerden, Türkiye'de geçerli

bir sosyal güvencesi U,l""rn"yİnİuİİ" ,u!l,k ,igonu,, yaptırmaları önerilir,

Diğer hükümler

MADDE 13 - (l) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer

Yükseköğretim Kurulu, Senato v;"Ü-ni,",si" von",irn kurulu kararları uygulanır,



Yürürlük

MADDE14.(l)BuYönergehükümleri,ÇankırıKaratekinÜniversitesiSenatosuncakabuledildiği
tarihte yüriirlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (l) Bu Yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür,

Proi Dr. Hasan AYRANCI
Rektör
(İmza)

Prol Dr. M. Nuri ÖNER
Rektör yardımcısı
(İmzı)

Prof. Dr. Ayhan ŞERBETÇİ
Fen Faktıltesi Dekan V,
(İmza)

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Hukuk. Fakültesi Dekan V,

(İmzı)

Prof. Dr. ismet ÜzEN
islami llimIer Fakültesi Dekan V,

(İmzı)

Dr. Öğr. Üyesi Ziya ŞiMŞEK
orma-n Fakuttesi Dekan V,

(İmzı)

Prof. Dr. Tamer KEÇELi
Fen Bilimleri Ensıitusü Müdürü

(İmza)

Prol Dr. Özcan ÖZKAN
Sağllk Bilimleri Ensıitusü Müdürü

(İmza)

Dr. Öğr. Üyesi ibrüim AKYoL
Türki;t Enstitttsu Mtıdür v,

1İmza)

Doc. Dr. seçit AKlLLl ŞiMŞl]K
ren Fakulıesi Temsilc isi

(İmza)

Prot Dr. Muraı ARl
Rektör yardımcısü

(İmzı)

Proi Dr. Tevfik ERKAL
Edebiyat Fakülıesi Dekan V,

(lmza)

Doc. Dr, Ersoy YlLMAZ
Cüİel Sanatlar Fakultesi Dekan V,

(İmza)

prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
İl.rlr"Jir. idari B. Fakultesi Dekan V,

(İmza)

Prof. Dr. Murat ARl
Mühendis|ik FakOltesi Dekanl

(lmza)

Prof. Dr. Özcan ÖZKAN
Sağlık Bilimleri Fakiiltesi Dekanı

(İmza)

Doc. Dr. Muhammed Emin SOYDAŞ
6iıl.İ Sunutlu, en,titüsu Mudür V,

(İmza)

Doc. Dr. Yuksel ÖZGEN
ğosyal ailimler EnstitilsU MUdür V,

(İmza)

Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN._ . .

Edebiyat Fakültesi Temsııcısı

(İmzı)

hsL\



Dr. Öğr. Üyesi Tunç BoRAN
Güzel sanaılar Fakültesi Temsilclsı
(İmza)

ı)r. öğr. Üyesi Fatih GüZEL
ısıamiilimier Fakültesi Temsilcisi
(İmzı)

Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
orman Fakültesi Temsilcisi
(iınza)

tıoc, Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
iı.iisaol ,e idari B. Fakültesi Temsilcisi

(İmzı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAz
Muhendislik Fakültesi Temsilcı

(İmzı)

Dr. Öğr. Üyesi S. GöNEN ŞENTÜRK
İagl,İnilimlerl Fakültesi Temsilcisi

(lmza)

RAPORTÖR
Ali SARtcA

Genel sekreter
(İmza)


