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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları

Yönetmeliğinin EK-l’inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bu-

lunan “İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” satırı yürürlükten kaldırılmış, aynı

işkolu tablosuna 82.20 kod numaralı "Çağrı merkezlerinin faaliyetleri" satırı eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan 09 numaralı Banka, Finans ve Si-

gorta işkolu tablosunda 66.19.07 kod numaralı “Yediemin faaliyetleri” satırı yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim

ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 82.20 kod numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

EVRENSEL HİZMET GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE GİDERLERİN 

YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evrensel

Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet

Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2012 28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/7/2013 28719
2- 26/3/2014 28953
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (d), (ğ),

(j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“ğ) Evrensel hizmet: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından ba-

ğımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşıla-

yabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de

dahil elektronik haberleşme hizmetleri ile 5369 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek olan di-

ğer hizmetleri,”

“j) İşletmeci: İlgili mevzuatına göre Kurumca veya 5369 sayılı Kanun kapsamına alın-

mış hizmetler bakımından ilgili diğer mercilerce yetkilendirilmiş olan işletmecileri,

k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

l) Net satış hasılatı: 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci

maddesinde tanımı yapılan tutarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Evrensel hizmet gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumca yapılan yetkilendirme nedeniyle hesaplarına

yatırılan yetkilendirme ücretinin % 2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,

b) Türk Telekom yıllık net satış hâsılatının %1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar,

Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler yıllık net satış hâsılatının

%1’ini, izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve faaliyetleri gereği Hazine payı ödemekle yü-

kümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeciler

Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hâsılatının %1’ini, evrensel hizmet katkı payı

olarak Kurum hesabına izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yatırır ve Kurum takip eden

ayın sonuna kadar, 

c) Kurum, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın %10’unu, öden-

diği ayı izleyen ayın sonuna kadar, 

ç) Kurum, verdiği idari para cezalarının % 20'sini, tahsil edildiği ayı takip eden ayın

sonuna kadar,

d) Kurum, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 20'sini,

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden

önce takip eden ayın onbeşine kadar,

Bakanlığa bildirir. Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdür-

lüğü hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel hizmet gelirleri" adı altında gelir kaydedilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” olarak, “Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi” iba-

resi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen bu amaçla Bakanlık

bütçesinde yer alan ödeneklerin yıl içinde Kurum bütçesine aktarılmasına Ulaştırma ve Altyapı

Bakanı yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık veya Bakanlığın talebi üzerine Kurum evrensel hizmet yükümlüsünü ve

yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya birden fazla işletmeci arasından; ev-

rensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması ya da belirli bir bedel karşılığında evrensel hiz-

metlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini

hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerekti-

ğinde Kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir. Kurum, evrensel hizmete

ilişkin gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik düzenlemeleri belirleyebilir. 

(3) Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği hallerde, evrensel hizmet kı-

sımlara bölünerek hizmetin yerine getirilmesi için birden fazla işletmeci de evrensel hizmet

yükümlüsü olarak tayin edilebilir. Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği haller

dışında, işin niteliğine göre birden fazla sayıda işletmeci davet edilerek ikinci fıkrada sayılan

ve ihtiyaçlara göre belirlenebilecek sair yöntemler çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle de

evrensel hizmet yükümlüsü belirlenebilir. İhaleyle ilgili izlenecek yönteme ilişkin hususlar

proje dokümanları ve ilgili şartnamelerde belirtilir.

(4) Mobil genişbant, eve/binaya kadar fiber (FTTH, FTTB) veya diğer sabit genişbant

internet hizmetlerinin bulunmadığı yerlere bu hizmetlerin götürülebilmesi için işletmecinin

yetkilendirmesi kapsamında kurmuş olduğu şebekeye dahil edilmek ve altyapı kurulum mali-

yetleri, net maliyeti aşmayacak şekilde kısmen karşılanmak üzere talip olan işletmeciler ara-

sından evrensel hizmet yükümlüsü veya yükümlüleri belirlenebilir. Söz konusu altyapılar, iş-

letmecinin yetkilendirme süresi sonunda diğer altyapılarla birlikte Kuruma veya Kurumun gös-

tereceği kuruluşa devredilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak, (ğ) bendinde yer alan “yönetmelik” ibaresi

“Yönetmelik” olarak, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Makul ve yaygın internet hizmetlerine elverişli teknolojiyi götürmekle yükümlü-

dür.”

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2021 – Sayı : 31585



“ı) Hizmetin türü ve niteliğine göre Bakanlık veya Kurum tarafından belirlenen diğer

yükümlülükleri de yerine getirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Evrensel hizmet yükümlüsünün 11 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki yöntemlerle belir-

lendiği haller de dahil olmak üzere net maliyet hesaplamasında finansman maliyeti de dikkate

alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “8 inci maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci fıkrasının” ibaresi eklenmiş,

birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “özürlüler” ibareleri “engelliler” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, zorunlu hallerde münhasıran alt yapı kuru-

lumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, net maliyet ve ödemeler açısından

5369 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarındaki esaslar uygulanarak

5369 sayılı Kanunda öngörülen evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilir. Bu du-

rumda, Bakanlık veya Kurum tarafından yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin bedeller söz-

leşmesinde belirlenen kriterler dahilinde ödenir. 

(9) Kurulum, işletme, bakım/onarım işlerini içeren evrensel hizmet yükümlülüklerinde

evrensel hizmet işine ilişkin bedelin % 30’una kadar avans ödenebilir, bakiye kısma ilişkin

ödemeler ise dönemsellik zorunluluğu olmaksızın net maliyete dayalı işlerde, maliyetleri tevsik

eden belgeler esas alınarak, diğer işlerde ise harcamanın yapıldığına ilişkin tevsik edici bilgi

ve belgelerin sunulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılır. Finansman maliyetinin as-

gariye indirilmesi için, bu belgeler esas alınarak proje dokümanında belirtilen muayene ve

kabul periyotları arasında ara ödemeler yapılabilir. Bu ara ödemeler, idare tarafından oluşturu-

lan kontrol komisyonunca yüklenici tarafından ibraz edilen söz konusu belgeler esas alınarak

düzenlenecek ara hakedişlerle gerçekleştirilir. Ara ödemelerde, bu belgeler dışında başka bir

belge veya şart aranmaz. Projelerde aylık, üç aylık ve benzeri ödeme takvimleri belirlenebilir.

İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde idarece belirlenen tutarın

% 30’una kadar avans öngörülebilir.

(10) Evrensel hizmet yükümlüsünün, yükümlülüklerinin ve ödeme esaslarının Bakanlık

veya Kurum tarafından doğrudan belirlendiği, hizmetin zorunlu olarak yerine getirildiği ve

sözleşme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ödemeler için sözleşme şartı aranmaz; bu

durumda yükümlü işletmecinin maliyetleri ispat eden belgelerinin denetimini müteakip onay-

lanan bedel ödenir. 
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(11) Evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmet-

lerin en düşük bedelle sunulması veya belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami

ölçekte sunulması esasına göre belirlendiği yöntemlerin kullanılması halinde ortaya çıkan be-

deller net maliyet hesaplamasına esas teşkil eder; bu durumda finansman maliyeti dışında ayrıca

net maliyet hesabı yapılmaz. Finansman maliyeti; kararlaştırılan ödeme takvimine uyulmaması

durumunda sunulan evrensel hizmetle ilişkilendirilmiş ve belgelendirilmiş olması koşulu ile

ödenir, işletmeciden kaynaklı sebeplerle oluşacak ödeme gecikmelerinde finansman maliyeti

ödenmez.

(12) İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde finansman ma-

liyeti, sunulan evrensel hizmetle ilişkilendirilmiş ve belgelendirilmiş olması koşulu ile yüküm-

lünün beyan ettiği ve Bakanlık veya Kurum tarafından da uygun bulunan bedeldir. 

(13) Bu Yönetmelik kapsamındaki evrensel hizmetler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo

TV ve İşletme Anonim Şirketinden (Türksat A.Ş.) temin edilebilir. Ancak Türksat  A.Ş.’den

doğrudan alınabilecek evrensel hizmetler, 406 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin onbirinci

fıkrası hükümleri çerçevesinde temin edilir. Söz konusu görevin ifasında uygulanacak hususlar,

Türksat A.Ş. ile yapılacak protokol ile belirlenir.

(14) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen hizmetlerin sözleşme ile yerine getirildiği

hallerde bu sözleşmelerde cezai müeyyidelere yer verilir.

(15) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlık oluru ve Kurum düzenle-

melerine göre işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ulaştırma

ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ulaştırma ve

Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2006 26213

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2007 26499
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru, kabul, kayıt ve öğretim
süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru, kabul, kayıt ve öğretim süreçlerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim ve öğretimde yarıyıl tarihlerini ayrıntılı içerecek

şekilde Senato tarafından belirlenerek Enstitü için ilan edilen eğitim-öğretim dönemlerini ve
süreçlerini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında,

EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nın onayladığı, öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla
yürütülen programı,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez, proje çalışmasında rehberlik etmek
üzere atanan öğretim üyesini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin hazırlayacağı proje ça-
lışmasını,

f) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/Enstitü anasanat dalını,
g) EABD/EASD kurulu: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimlerin

bölüm kurullarını,
ğ) EK: Enstitü Kurulunu,
h) Enstitü: Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) OBS: Öğrenci bilgi sistemini,
l) Ortak danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda

atanan ikinci öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip kişiyi,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Program: Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün tezli ve tezsiz yüksek

lisans ile doktora/sanatta yeterlik programını,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan ve danışmanın gözetiminde yürütülen çalışmayı,
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ö) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,
r) Tez izleme komitesi: EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nın belirlediği ve doktora/sa-

natta yeterlik tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,
s) TÖMER: Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ş) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılan öğrencilere tez danışmanı tarafından

açılan dersi,
t) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
u) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretim ve tez yazım dili
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç du-

yulduğu takdirde, EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. İlgili
öğretim üyeleri tarafından yabancı dilde yazılmış eğitim materyalleri izlenebilir, ödev ve ben-
zeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ancak, açılış başvurusunda belirli bir
yabancı dilde yürütüleceği belirtilen ve YÖK tarafından bu şekilde onaylanarak açılan lisans-
üstü programlarda ders, ödev, sınav ve tez çalışması gibi faaliyetler bütünüyle ilgili yabancı
dilde yürütülür.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin ve Türkçe dışında bir dilde yazılan tezlerde öğrencilerin, danışmanların ve tez savunma
jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin tezin yazıldığı dilden, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşul-
ların en az birini sağlaması gerekir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, Senato kararı ile isteğe bağlı ya-
bancı dil hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Lisansüstü tezler, ilgili programın eğitim dilinde yazılır. Tezin yabancı dilde yazıl-
ması durumunda, tez savunma sınavının da yabancı dilde yapılması zorunludur.

(5) Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin Türkçe yazılan bir tezin danışmanlığını yürü-
tebilmesi ya da jürisinde yer alabilmesi için en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğini belgelemesi
gerekir.

(6) Yabancı uyruklu lisansüstü öğrencisinin Türkçe tez yazması durumunda en az C1
düzeyinde Türkçe bildiğini belgelemesi gerekir.

Programların açılması
MADDE 6 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde tezli, tezsiz, uzaktan öğretim ve yabancı

dilde yüksek lisans programı ile doktora/sanatta yeterlik programı, ilgili EABD/EASD baş-
kanlığının teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
Doktora/sanatta yeterlik programları haricindeki diğer programlar ikinci öğretimde de açılabi-
lir.

(2) Ortak lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dı-
şındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü prog-
ramlar EYK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
Bu programların uygulama usul ve esasları EK’nın önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
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Ders önerisi
MADDE 7 – (1) Aynı EABD/EASD bünyesindeki lisansüstü programlarda ders açılır-

ken, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik seviyelerinde aynı isim veya içeriğe sahip
ders açılamaz.

(2) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kre-
dileri, saatleri, içerikleri, gerekçeleri, kaynakları ve okutulacağı/okutulduğu yarıyılları içeren
başvuru, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABD/EASD ku-
rulu kararıyla Enstitü müdürlüğüne teklif edilen dersler EK’nın uygun görüşü ve Senatonun
onayı ile açılır.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvuru
MADDE 8 – (1) İlgili yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları; prog-

ramın özelliği, imkânları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin sayısı ve danışmanlık
yükleri de dikkate alınarak, EABD/EASD kurulunun teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile
belirlenir. Enstitü, öğrenci alacağı lisansüstü programlarını, kontenjanlarını, başvuru koşullarını,
başvuru takvimini, gerekli belgeleri, bilimsel değerlendirme sınavını, kayıt tarihlerini ve diğer
hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her dönem akademik takvim dikkate alınarak verilir.

(2) Öğrencilerin sözlü ve yazılı bilimsel değerlendirme sınavlarından hangisine ya da
hangilerine tâbi tutulacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuranların değerlendirilmesine
yönelik tüm işlemler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü dikkate alınarak EYK tarafından
düzenlenir.

(3) Başvuran adayların mezuniyet notu 4'lük sistemde ise YÖK’ün belirlediği not çev-
rim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

(4) YDS ve YÖKDİL puanı olmayan adayların, YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen
diğer yabancı dil sınav puanı, YÖK’ün belirlediği çevrim tablolarına göre belirlenerek değer-
lendirmeye alınır.

(5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların,
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde/türlerinde, EABD/EASD’nin teklifi ve EYK
onayı ile belirlenen ve ilanda belirtilen yeterli puana sahip olmaları gerekir. Birden fazla puan
türünün belirtilmesi halinde, en yüksek olan puan türü değerlendirmeye alınır. Tezsiz yüksek
lisans programlarına başvuran adayların, başarı değerlendirme notları hesaplanırken ALES
puanı olmayan adayların ALES puanı sıfır kabul edilir.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların
başarı değerlendirme notunun birbirine eşit olması halinde, bu adayların önce ALES puanına
bakılır. Başarı sıralamasında ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. ALES puanının
da eşit olması halinde aynı şekilde sırasıyla mezuniyet notuna, eşitliği halinde bilimsel değer-
lendirme notuna, eşitliği halinde yabancı dil puanına bakılarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek
lisans programlarına başvuran adayların başvuru başarı değerlendirme notunun birbirine eşit
olması halinde, öncelikle lisans mezuniyet notuna bakılır. Başarı sıralamasında mezuniyet notu
yüksek olan adaya öncelik verilir. Mezuniyet notunun da eşit olması halinde sırasıyla yabancı
dil puanına, eşitliği halinde ALES puanına bakılarak sıralama yapılır.

(7) Lisansüstü programlara başvuru koşullarındaki ALES puanı, yabancı dil sınav puanı,
yüksek lisans başvurusu için gerekli lisans mezuniyet notu ve doktora/sanatta yeterlik başvu-
rusu için gerekli yüksek lisans mezuniyet notunun her programın özelliğine göre yükseltilmesi
ve yüksek lisans programlarında yabancı dil puanının başvuru için ön koşul olarak kabul edi-
lebilmesi EABD/EASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(8) Lisansüstü programlara başvuru koşulları dışında adaylardan, araştırma önerisi, re-
ferans mektubu, niyet mektubu gibi belgeler veya uluslararası standart sınavlar
EABD/EASD’nin teklifi, EYK kararı ile istenebilir ve bu husus başvuru ilanında belirtilir.

(9) Tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına başvuran aday, ilanda
belirtilen başvuru koşullarını taşımak şartıyla bir başvuru takviminde en çok bir programa mü-
racaat edebilir.
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(10) Doktora/sanatta yeterlik mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES
koşulu aranmaz. Bu adayların başarı puanı hesaplamasında ALES puanları 70 olarak kabul
edilir.

(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğ-
retim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla;

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

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

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett sendromu, Asperger sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

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

Jürilerin oluşturulması ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) EABD/EASD, yapılan başvuruları Senato tarafından belirlenen alım

koşullarına göre değerlendirmek ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere,
EABD/EASD’de görev yapan yüksek lisans programları bilimsel değerlendirme jürileri için
üç asıl ve iki yedek; doktora/sanatta yeterlik programları bilimsel değerlendirme jürileri için
ise üç asıl ve iki yedek veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye
önerir. Başvuru değerlendirme jürisi EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’de yeterli
öğretim üyesinin olmadığı durumda en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile
diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir. EABD/EASD tarafından, bünyesinde bulunan
farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. Kontenjanın veya baş-
vuru sayısının fazla olduğu EABD/EASD’lerde değerlendirme sınavları, oturumlarda görev
alacak jüri üyelerinin farklı olması kaydıyla eş zamanlı birden fazla oturumla yapılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylara bilimsel
değerlendirme sınavı, ilgili EABD/EASD tarafından yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavının
şekli (sözlü veya yazılı) ve ilgili sınavların katkı oranı ilan metninde belirtilir. Bu hususlar ilgili
EABD/EASD’nin teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel değerlendirme sınavında uygulanan bilimsel değerlendirme şekline ait ev-
raklar, bilimsel değerlendirme sınavını gerçekleştiren ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından
saklanır. Jüri üyelerince imzalanmış sonuç tutanağını içeren değerlendirme sonuçları,
EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitü müdürlüğünce belirlenen tarihe kadar Enstitüye
iletilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
MADDE 10 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ada-

yın; EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplo-
masına sahip olması veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci
olması gerekir. Koşullu ön kabul alan adaylar, mezuniyet belgelerini en geç kesin kayıt tarihi
bitimine kadar teslim edemedikleri takdirde kayıt haklarını kaybeder ve ileriye dönük hiçbir
hak iddia edemezler.

(2) Başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması, 100 tam puan üzerinden en az 50 veya
eşdeğeri olmak koşuluyla ilgili EABD/EASD tarafından belirlenir.

(3) Başvuru için ön koşul olarak istenmesi halinde, adayın ALES’ten başvurduğu prog-
ramın türünde en az 55 puan olmak üzere EABD/EASD tarafından belirlenen puanı alması ge-
rekir. ALES puanı olmadığı takdirde, YÖK tarafından denkliği kabul edilen eşdeğer sınav puanı
kabul edilir.
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(4) Tezli yüksek lisans programına bu maddede yer alan koşulları sağlayarak başvuran
adayların ilgili EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılması zo-
runludur. Yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu
100 tam puan üzerinden 60’ın altında kalan adaylar başarısız sayılır. Her iki sınavın birlikte
uygulanması halinde her ikisinden de en az 60 puan almak gerekir. Bilimsel değerlendirme sı-
navına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(5) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday-
ların YÖK’ten diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gerekir.

(6) Yabancı dilin ön koşul olarak istenmesi halinde, ilgili EABD/EASD, yabancı dil
puan koşulunu 100 tam puan üzerinden 50’den az olmamak üzere teklif eder; yabancı dil puan
koşulunun uygulanması EYK kararı ile gerçekleşir. Yabancı dil sınav puanı olmayan adaylar
için Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavının sonucu geçerlidir.

(7) Koşullu ön kabul için başvuran adayların mezuniyet notu hesaplanmasında, yarıyıl
esasına göre eğitim görenlerin yedinci yarıyıl sonuna kadar olan, yıl esasına göre eğitim gö-
renlerin ise üçüncü yıl sonuna kadar olan derslerine ait not belgesindeki GANO’ları esas alı-
nır.

(8) Tezli yüksek lisans programına giriş için başarı sıralaması;
a) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil sınav puanının

%10'u ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak belirlenir.
b) Yabancı dil puanı uygulamayan programlar için ALES puanının %50’si, lisans me-

zuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak be-
lirlenir.

c) ALES ve yabancı dil koşulu olmayan EABD/EASD’ler için, bilimsel değerlendirme
sınav notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.

(9) Programlara kabul edilebilmek için genel başarı değerlendirme puanının en az 60
olması gerekir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda yabancı dil koşulu aran-
maz.

(11) Tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarını sağlayarak başvuruda bulunan aday, eğer
ilanda belirtilmişse EABD/EASD tarafından yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavına katılır. Bu sınava katılmayan aday başarısız kabul edilir. Bi-
limsel değerlendirme sınavının baraj notu 100 tam puan üzerinden en az 60’tır.

(12) Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı sıralaması;
a) Bilimsel değerlendirme sınavının yapılması durumunda; lisans mezuniyet notunun

%25’i, bilimsel değerlendirme sınav notunun %25’i ve ALES puanının %50’si dikkate alınarak
belirlenir.

b) Bilimsel değerlendirme sınavının yapılmaması durumunda; lisans mezuniyet notunun
%50’si ve ALES puanının %50’si dikkate alınarak belirlenir.

c) ALES puanının istenmemesi durumunda; bilimsel değerlendirme sınav notunun
%50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.

(13) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran ve bilimsel değerlendirme sınavında
başarılı olan adaylardan, genel başarı değerlendirmesinde taban puan aranmaz.

(14) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden EABD/EASD’lere öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurabilmek için

adayın;
a) EABD/EASD tarafından uygun görülen, EYK tarafından kabul edilen ve not ortala-

ması 100 tam puan üzerinden en az 70 veya eşdeğeri olan bir tezli yüksek lisans diplomasına
veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olması,
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b) ALES’ten, başvurduğu programın belirlediği puan türünde, en az 55 puan olmak
üzere EABD/EASD’nin belirlediği ve EYK’nın onayladığı puana sahip olması,

c) YDS veya YÖKDİL yabancı dil puanının en az 55 olması veya eşdeğerliği ÖSYM
tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından, YÖK’ün kabul ettiği eşdeğerlik tablo-
larına göre, en az bu puana eşdeğer bir puana sahip olması,

gerekir. Asgari yabancı dil puanı, başvurulan programların özelliklerine göre Senato
kararı ile yükseltilebilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına başvurabilmek için adayların lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,5 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu
programın puan türünde en az 100 tam puan üzerinden 85 ALES puanına sahip olmaları gere-
kir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Mezun olma hakkı kazanan ancak mezuniyet belgesini henüz alamayan adaylar,
mezuniyet belgesini en geç kesin kayıtların yapıldığı son tarihe kadar teslim etmeyi taahhüt
etme koşulu ile koşullu başvuru yapabilirler. Mezuniyet belgesini kesin kayıtların yapıldığı
son tarihe kadar teslim edemeyen adaylar kayıt yaptırma hakkını kaybeder ve ileriye dönük
hiçbir hak iddia edemezler.

(5) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adayların YÖK’ten diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gere-
kir.

(6) Bu maddede yer alan koşulları sağlayarak başvuran adayın ilgili EABD/EASD ta-
rafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılması zorunludur. Yazılı ve/veya sözlü
olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 70’in altında kalan
adaylar başarısız sayılır. Her iki sınavın uygulanması halinde her ikisinden de en az 70 almak
gerekir. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(7) Yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların
başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si, ya-
bancı dil sınav puanının %10'u ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak
yapılır. Programlara kabul edilebilmek için başarı değerlendirme puanının en az 70 olması ge-
rekir.

(8) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı
değerlendirmesi; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil sınav
puanının %10'u ve EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun
%20'si dikkate alınarak yapılır. Programlara kabul edilebilmek için başarı değerlendirme pua-
nının en az 70 olması gerekir.

(9) Sanatta yeterlik programının başarı değerlendirmesinde ALES puanı, lisans/yüksek
lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu da değer-
lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuran adayların sağlaması gereken
referans mektubu, niyet mektubu gibi belgeler veya uluslararası standart sınavlar EK’nın önerisi
ile Senato tarafından belirlenir.

(10) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
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girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile
öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki EABD/EASD’deki öğretim dili Türkçe olan
programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış
sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla;

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

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

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett sendromu, Asperger sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

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

(11) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans dere-
cesine sahip sayılır.

Bilimsel hazırlık
MADDE 12 – (1) Nitelikleri aşağıda yer alan öğrencilere eksikliklerini gidermek ama-

cıyla EABD/EASD’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir:
a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış

olan doktora/sanatta yeterlik adayları.
c) Bilimsel yeterliliğe sahip olmadığına kanaat getirilen yabancı uyruklu öğrenciler.
(2) Bilimsel hazırlık dersleri seçmeli ders olarak önerilemez. Öğrenci bilimsel hazırlık

programından aldığı derslerden muaf tutulamaz. Başarı sağlanamayan dersin yerine başka bir
ders alınamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisans prog-

ramlarından alınır. Doktora/sanatta yeterlik bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu
dersler, yüksek lisans veya lisans programlarından alınır. Ancak, EABD/EASD’nin önerisi ve
EYK’nın uygun görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlıkta alınması gereken ders/dersler ayrı
bir sınıf açılarak da verilebilir.

b) Yüksek lisans programı için alınan bilimsel hazırlık dersleri, doktora/sanatta yeterlik
programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri yerine sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve toplam AKTS kredi miktarı, ilgili
EABD/EASD kurulu kararı ile önerilir ve EYK kararı ile onaylanır.

ç) Bilimsel hazırlık süresi içerisinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans veya yük-
sek lisans dersleri, EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından
alınabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Hazırlık dersi/ders-
leri ile birlikte ilgili programın derslerinin alınması durumunda bu Yönetmeliğin lisansüstü
programların süresi ile ilgili hükümlerinde belirtilen süreler başlamış sayılır.

e) Öğrencinin bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programa yönelik alacağı
derslerin AKTS kredisi toplamı bir yarıyılda 36 AKTS krediyi geçemez.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler, transkript belgesinde görülür. Ancak, kayıtlı olu-
nan lisansüstü programdaki GANO’ya dâhil edilmez.
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(5) Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri
dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda
geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerden başarılı sayılmak için, o
dersin başarı notunun yüksek lisans programlarında en az CC, doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarında en az CB olması gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans programlarından alındığı
takdirde puan başarı değerlendirmesinde 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulan-
maz.

Kesin kayıt
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları EYK kararı ile kesin-

leşir ve Enstitü müdürlüğü tarafından Enstitüde ya da Üniversitenin veya Enstitünün web say-
fasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için itiraz süresi iki iş günüdür. İtirazlar, ilgili
EABD/EASD tarafından en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırılır ve listeler EYK kararı ile
kesinleşir.

(2) Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle ilanda belirtilen tarihlerde
kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli
belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler.
Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt
yaptırabilir. Yedek listedeki adaylar, belirlenen sürede müracaat etmemeleri durumunda başvuru
haklarını kaybederler.

(3) Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini zorunlu hallerde noter
onaylı yazılı vekâlet verdikleri kişiler vasıtasıyla yaptırabilirler.

(4) Kesin kayıtta verilmesi gerekli belgeler başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir. Kesin
kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders kaydı
tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadır.

(5) Gerçeğe aykırı beyana veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru
ve kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olan-
ların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti geri öden-
mez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim ücreti iki eşit taksitte alınabilir. Kayıt
ücreti olarak öğrenim ücretinin ilk taksitini yatıran öğrenciler diğer işlemlerini de yaparak ka-
yıtlarını tamamlarlar. Öğrenim süresi içerisinde herhangi bir sebeple programı bırakan öğren-
cilere ücret iadesi yapılmaz. Öğrenim ücretinin tamamını ödemeyen öğrenciye diploma veril-
mez.

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

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Ders ve tez aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içerisinde, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, OBS’den ders ve/veya tez ça-
lışması seçimini yaparak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemi öğrenci
tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur.

(2) Ders kayıt süresi içinde zorunlu haller nedeniyle kaydını yenilemeyen öğrenciler,
mazeretlerini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun
görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, bir dersi tekrar alacağı veya fazladan bir
ders alacağı yarıyıl, yazılacağı bu ders/derslerin kredisi karşılığı belirlenen öğrenim ücretini/öğ-
renci katkı payını ilgili yarıyıl başında süresi içerisinde yatırmış olmalıdır. Yatırmadığı takdirde
kayıt yenileyemez, bu derse/derslere kaydolamaz.
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(4) Program için hesaplanmış öğrenim ücretini tamamen ödemiş tezsiz yüksek lisans
öğrencisi, dönem projesi dersine kaydolduğu ilk yarıyıl proje dersinin ücretini programın öğ-
renim ücreti içinde ödemiş kabul edilir. Ancak, proje dersini tekrarlayan öğrenci, ilgili yarıyıl
başında proje dersi için 2 kredi karşılığı tutarında belirlenen öğrenim ücretini süresi içerisinde
yatırmak zorundadır. Yatırmadığı takdirde kayıt yenileyemez, proje dersine kaydolamaz.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Derslerin açılması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için, o

derse en az üç öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda en
geç ders ekleme/bırakma haftasını takip eden hafta içerisinde EABD/EASD başkanlığının Ens-
titüye yazılı başvurusu ve EYK’nın uygun görmesi halinde o ders daha az öğrenci ile açılabilir.
Uzmanlık alan derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için en az bir öğrencinin kayıtlı olması ge-
rekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için, en az yedi öğren-
cinin kayıtlı olması gerekir. EYK’nın uygun görmesi halinde ilgili ders daha az öğrenci ile açı-
labilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programında bir dersin açılabilmesi için en az bir öğrenci-
nin kayıtlı olması gerekir.

Ders seçme, ders kaydı, danışman onayı
MADDE 16 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde hangi derslere

kaydolacağı kararını danışmanı ile birlikte verir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde
OBS’de bu dersleri seçerek kayıt yaptırır. Danışman öğretim üyesi, öğrencinin seçmiş olduğu
dersleri, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde onaylar.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci, bir yarıyılda
en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, bir yarıyılda en çok 42 AKTS kredilik
derse yazılabilir.

(4) Tez aşamasında olan öğrenci uzmanlık alan ve tez dersleri haricinde açılmış olan
derslerden olmak kaydıyla bir ders alabilir.

(5) Ders onaylama işlemi konusunda ihmali olan danışman öğretim üyelerine
EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Ders değiştirme
MADDE 17 – (1) Öğrenci danışmanının onayını almak koşuluyla akademik takvimde

belirtilen ders ekleme/bırakma haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni
ders/derslere kaydolabilir.

(2) Süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve öğrencilere mazeret hakkı ve-
rilmez.

(3) Danışmanın bulunamadığı yurt dışı görevlendirme, hastalık, idari izin gibi zorunlu
hallerde ilgili EABD/EASD başkanının onayı ile süresi içinde ders değiştirme, ekleme, bırakma
yapılabilir.

Farklı program ve farklı birimlerden ders alma
MADDE 18 – (1) Öğrenci, yazılı başvurusu, danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD

başkanlığının onayı ve EYK kararı ile farklı program veya farklı birimlerden sınırlı sayıda ders
alabilir.
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(2) Bir yüksek lisans öğrencisi, kendi EABD/EASD doktora/sanatta yeterlik progra-
mından en fazla iki ders alabilir.

(3) Bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, kendi EABD/EASD yüksek lisans progra-
mından en fazla iki ders alabilir.

(4) Öğrenci, Enstitünün diğer EABD/EASD programlarında açılmış derslerden en fazla
iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, Enstitüde açılmamış olmak kaydıyla ve ders alacağı farklı enstitüye kayıtlı
olmamak koşuluyla, farklı bir yükseköğretim kurumundaki enstitüde açılmış olan lisansüstü
derslerden en fazla iki ders alabilir.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci tezsiz
yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci ise tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programından ders alamaz.

(7) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak
kaydıyla Üniversitedeki lisans derslerinden veya EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisans derslerinden en fazla iki ders
seçebilir.

(8) Öğrencinin, birden fazla farklı program ve farklı birimden alacağı toplam ders sayısı
üç dersi geçemez. Enstitünün tüm EABD/EASD’leri için açtığı ortak dersler, belirtilen sınır-
lamalar dışında tutulur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı
başarı ile tamamlamış öğrenciler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile lisans-
üstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş kontenjanları, EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK’nın
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki
GANO’su esas alınarak yapılır.

(4) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;
a) GANO’sunun yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en az 3,00 olması,
b) Öğrencinin devamsızlık sebebi de dâhil, başarısız olduğu bir dersinin bulunmaması,

kaydolduğu tüm dersleri başarmış olması,
c) Disiplin cezası almamış olması,
ç) Yatay geçiş başvurusunda bulunduğu lisansüstü program için bu Yönetmeliğin baş-

vuru ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili hükümlerinde öngörülen mezuniyet not orta-
laması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve ilgili dönemin asgari ilan koşullarını taşıması,

gerekir.
(5) Öğrencinin programa kabulüne, intibakına, öğrenim süresine, alacağı zorunlu ders-

lere, fazladan sorumlu olacağı ve muaf olacağı ders/kredi/AKTS kredi miktarına
EABD/EASD’nin önerisi ile EYK tarafından karar verilir.

(6) Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu en geç tez/proje aşamasından önce
yapılabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı ismi taşıyan veya EYK tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen programın asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla, tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına devam edenler,
aynı ismi taşıyan veya EYK tarafından eşdeğerliği kabul edilen programın asgari koşullarını
yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(8) Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, öğrenim süresi hesabına katılır.
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(9) Öğrenci yatay geçiş yaptığı programdan mezun olabilmek için, programın tüm ko-
şullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(10) Yurt dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı öğrencilerin de dördüncü fıkrada öngörülen koşulları taşıması gerekir.

(11) Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim progra-
mından veya Enstitü bünyesindeki uzaktan eğitim programlarından tezli yüksek lisans ve dok-
tora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.

(12) Başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören Yalova Üniversitesi kadrosunda bu-
lunan ya da yeni atanan araştırma görevlileri, ilgili EABD/EASD’nin önerisi ve EYK kararı
ile mevcut yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

(13) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, lisans dere-
cesiyle bir doktora/sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili
EABD/EASD başkanlığının ilgili programa giriş için belirlediği koşulları sağlamış olmaları
gerekir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır.

(14) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş, en az yedi
dersini başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, aynı EABD/EASD’deki
yüksek lisans programına, ilgili programın giriş koşullarını sağlamış olmak koşuluyla geçiş
yapabilirler.

(15) Yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve ders saydırma işlemleri, bu
Yönetmeliğin ders saydırma, muafiyet ve intibak ile ilgili hükümlerine göre yapılır.

(16) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan

öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu
EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-
lemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Bir programa kabul edilebilecek özel öğrenci sayısı, o yarıyıl ilgili program için
ilan edilen kontenjanın en fazla %25’i ile sınırlıdır.

(3) Özel öğrenci başvuruları, ilgili yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde
alınır. Başarı sıralaması, ALES puanının %50’si ile mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak
hesaplanır. ALES puanı olmayanların ALES puanı 0 (sıfır) olarak hesaplamaya dahil edilir.

(4) Adayın, özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için alacağı kredi karşılığında belir-
lenen öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ödemiş olması gerekir.

(5) Özel öğrencilik EABD/EASD’nin görüşü doğrultusunda, EYK kararı ile kesinlik
kazanır.

(6) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(7) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(8) Özel öğrenciler, daha sonra Enstitüye bağlı olarak ilan edilen ilgili lisansüstü prog-

rama başvurup kabul edildikleri takdirde, başarılı oldukları dersler için muafiyet talep edebilir.
Ancak kendilerine bu şekilde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen bütün
derslerin AKTS kredisi toplamının %50’sini geçemez.

(9) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yönet-
melikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sayısını aşamaz.

(10) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine aldıkları dersleri
ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(11) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları durumunda o ders için öde-
dikleri ücret iade edilmez.

1 Eylül 2021 – Sayı : 31585                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(12) Özel öğrenciler, sadece başvurduğu dönemde Enstitü bünyesinde açık olan dersleri
seçebilir.

(13) Diğer üniversitelerde özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen Üniversite lisans-
üstü öğrencilerinin talepleri bağlı bulundukları EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK ka-
rarıyla kesinleşir.

Öğrenci değişimi
MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ara-

sında karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları
düzenlenebilir. Değişim programları, ilgili mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşmalar ve Senato
kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir
veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir ve bu süre programın öğrenim süresinden sayı-
lır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında
tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği
EABD/EASD’nin uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Değişim programlarında alı-
nan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm
tablosu esas alınır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

(4) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniver-
sitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uy-

ruklu öğrenci kabulünde kontenjan, EABD/EASD başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenci alımında;

a) Başvurulan programa göre, lisans ya da yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak
sıralama yapılır.

b) Puanlar yüzlük sisteme dönüştürülürken YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.
c) Programa alınması uygun olan adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesin-

leşir ve adaylar ilgili programa yerleştirilir.
(2) Öğrenci, ilgili mevzuat ile belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretlerini öde-

mekle yükümlüdür.
(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya

GMAT puanı koşulu aranmaz.
(4) Lisansüstü programlara başvuruda dil koşulu aranmaz. Ancak adaylar, TÖMER’den

Türkçe yeterlilik belgesi (en az C1) almadan programa devam edemezler. Yabancı dilde verilen
lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları prog-
ramın dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir. Türkçe eğitim veren yükseköğretim kurumla-
rından mezun olan adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi aranmaz. Adayların Türkçe dil yeter-
liliklerini iki yarıyılda belgelendiremedikleri takdirde kayıtları silinir.

(5) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde
ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz. Ancak başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış
olmaları gerekir. Türkçe programa yatay geçiş yapmak için öğrencilerin, TÖMER’den C1 se-
viyesinde yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekir.

(6) EABD/EASD başkanlığının gerekli görmesi halinde EYK kararı ile programa kabul
edilen öğrencilere intibak programı uygulanabilir.

(7) Protokol, ikili anlaşma, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istina-
den gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı
ile uygun programa yerleştirilir.
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Akademik izin
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin zorunlu haller gibi öngörülemeyen durumlarda, maze-

retlerini olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Enstitüye yazılı olarak
bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli/izinli
sayılacağına karar verir. Süresinde ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Mazeretin kabul edilmesi kayıt dondurma olarak değerlendirilmez. Öğrencinin bu du-
rumu, mazeretli/izinli olduğu günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı ola-
rak bildirilir.

(2) Herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının EYK’da görüşülerek ka-
bul edilmesi gerekir. Bir yarıyıl içinde alınan raporların süresi 10 günü geçemez. Tam teşekküllü
hastanelerden alınan heyet raporlarına ilişkin süreyle ilgili bir sınırlama yoktur.

(3) Öğrenciler, raporlu olmaları halinde, raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün
içinde raporlarını dilekçe ekinde Enstitüye bildirmek zorundadır. Öğrencinin bu durumu raporlu
olduğu günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir. Süresinde
ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen raporlar kabul edilmez.

Kayıt dondurma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, mazeretlerini belgelendirmek ve yazılı olarak başvurmak

koşuluyla, aşağıdaki sebeplerden dolayı EYK kararı ile kayıtlarını dondurabilir:
a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az bir aylık

sağlık/doğum raporu olan öğrencilerin, en çok bir yarıyıla kadar, daha uzun süreli sağlık/doğum
raporu olan öğrencilerin, en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulabilir.

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak
Enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine karşılık gelen dönemlerde kaydı dondurulur.
Bu öğrenci terhis tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kayıt yenilemek zorundadır.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile refakat, doğal afet,
tutukluluk, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerle öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere en
çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş nedeni ile yurt içinde yer değiştirenler veya yurt
dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar.

(2) Öngörülebilir durumlar için kayıt dondurma başvurularının, ders kayıt dönemi içe-
risinde yapılması zorunludur.

(3) Mazereti ya da raporları EYK tarafından kabul edilmiş olan veya öğrenimine ara
verilen öğrenciler, raporlu, mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere ve ders
sınavlarına ya da tez öneri, tez izleme, yeterlik, tez/proje savunma sınavlarına giremez. Bu süre
içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez/proje savunma sınavları geçersiz sayılır.

(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, ve-
rilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi
halinde, Enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program
süresine eklenir.

(5) Öğrenimine ara verilen öğrenciler, öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan
sonra 10 gün içinde öğrenimine ara verme durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte, öğrenim-
lerine kaldığı yerden devam etmek üzere, Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Bunun üzerine
kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile sonlandırılır ve izleyen yarıyılda kayıt hakkı verilir. Baş-
vurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin EYK tarafından yeterli görülmemesi du-
rumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve verilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Mazeretler
MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içindeki kısa sınav/sınavlar ve

uygulama gibi tüm sınavlara katılamayan öğrenci, ilgili sınavın yapıldığı tarihten itibaren en
geç beş iş günü içinde mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ekinde dersin öğretim üyesine yazılı
olarak bildirir. Öğretim üyesi tarafından öğrencinin mazereti değerlendirilir ve uygun görüldüğü
takdirde mazeret sınavı yapılır.
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(2) Yurt dışı görevlendirilme, hastalık, jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu haller ve
EYK’nın uygun göreceği diğer mazeret halleri nedeniyle zamanında gerçekleştirilemeyen ye-
terlik, tez öneri, tez izleme ve tez/proje savunma sınavları, EYK’nın belirleyeceği tarihlerde
gerçekleştirilir.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrencinin kaydı, ilgili form

ile Enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir.
(2) EYK kararı ile ilişiği kesilen öğrenciye programdaki öğrenim durumunu gösteren

bir belge ve talep etmesi halinde kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgeleri iade edilir.
(3) Kendi isteği ile ilişik kesen öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. İlişiği ke-

silen kişinin, Üniversiteye dönmek istemesi halinde yeni başvuran öğrenci adayları için uygu-
lanan işlemler uygulanır.

Disiplin işlemleri
MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu hükümlere göre çıkarma cezası alan öğ-
rencinin kaydı silinir.

(2) Kendi isteği ile veya disiplin cezası alarak kaydı silinen öğrencilerin ödemiş olduk-
ları katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Tebligat
MADDE 28 – (1) Enstitü tarafından, eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda,

Enstitü veya Üniversite ilan panolarında, Enstitü veya Üniversite internet sayfalarında, yerel
veya ulusal gazetelerde yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtlar sıra-
sında öğrencinin Enstitüye bildirdiği adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır.

(3) Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen
öğrencilerin, Enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci
tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Devam zorunluluğu ve kredi değeri
MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına giriş hakkını elde ede-

bilmeleri için yarıyıl boyunca derse en az %75 devamlılık sağlamış olmaları gerekir. Öğrenci-
lerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

(2) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi, dönem projesi dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, AKTS olarak kredilendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dahil tüm derslerin AKTS kredi değeri 6’dır.
(4) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasının yarıyıl AKTS kredi değeri

24’tür.
(5) Dönem projesi çalışmasının AKTS kredi değeri en az 6’dır.
(6) Başarı sağlanan doktora yeterlik sınavının AKTS kredi değeri 24’tür.
(7) İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli

olarak yapılıp yapılmadığının sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl içinde sınav yükü olan her derste

en az bir yarıyıl içi notu verilir ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınav notu, öğren-
cinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar gibi ölçme ve
değerlendirme yöntemleri temel alınarak verilebilir.

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.
(3) Sınav evrakları, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından en az iki yıl süre ile sak-

lanır.
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(4) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için yarıyıl
sonu sınavı yapılmaz ancak bir değerlendirme puanı verilir.

(5) Sınavlarda ve yarıyıl içi çalışmalarında ders başarı ölçme yöntemlerinin hangilerinin
kullanılacağı ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyılın
ilk iki haftası içinde OBS’de yayınlanır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan
az olamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
EABD/EASD’ler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen sınav haftasının başlangıcından en
az 15 gün önce yarıyıl sonu sınav takvimini Enstitüye teslim eder.

(7) Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı durumu Enstitüde
uygulanan not sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans prog-
ramında olup, lisans programından ders alan öğrenci tarafından alınan derse/derslere ait başarı
durumu yüksek lisans programında uygulanan not sistemine göre değerlendirilir.

(8) Lisansüstü programlardaki derslerin bütünleme ve tek ders sınavları yoktur.
(9) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ilgili

EABD/EASD ve EYK önerisi üzerine Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.
Not sistemi
MADDE 31 – (1) Notlar akademik takvimde belirtilen sürelerde OBS’ye girildikten

sonra, ilgili öğretim üyesi başarı not listelerinin onaylı bir çıktısını EABD/EASD’ye teslim
eder. Yarıyıl sonu başarı not listeleri, yarıyıl sonu sınav notlarının OBS’ye son giriş tarihinden
itibaren en geç yedi gün içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye teslim edilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek lisans program-
larında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB olması gerekir. Seminer
dersi, tez önerisi savunma sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez ve dönem projesinden
başarılı sayılabilmek için başarılı (BL) notunu almış olmak gerekir. 100’lük sistemde alınan
notların harf ve katsayı karşılıkları şunlardır:

Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00
Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Esasına Göre Katsayı

90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
65-74 CC 2,00
58-64 DC 1,50
50-57 DD 1,00
40-49 FD 0,50
0-39 FF 0,00

(3) İkinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler
kullanılır:

a) BL : Başarılı
b) BZ : Başarısız
c) GR : Girmedi
ç) K : Kaldı
d) MF : Muaf
Maddi hata ve nota itiraz
MADDE 32 – (1) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata

itirazlarını, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde EABD/EASD’ye yazılı
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olarak yaparlar. İlgili öğretim üyesi inceleme sonucunu, itirazın kendisine bildirilmesinden iti-
baren en geç beş iş günü içinde gerekli evrakla birlikte EABD/EASD’ye yazılı olarak bildirir.
Maddi hata bulunması durumunda not EYK kararı ile değiştirilir.

(2) Öğrenci, maddi hata itirazıyla ilgili verilen karara, üç iş günü içerisinde Enstitü mü-
dürlüğüne vereceği bir dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders sorum-
lusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon oluşturulur.
Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor en geç beş iş günü
içinde Enstitü müdürlüğüne sunulur ve maddi hata itirazı EYK’da görüşülüp karara bağlanarak
kesinleşir.

Ders tekrarı
MADDE 33 – (1) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, ertesi yıl ilgili yarıyılda

veya ilgili dersin açılmış olması kaydıyla bir sonraki yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır.
Belirtilen sürede ders açılmadığı takdirde, danışmanın teklifi ve ilgili EABD/EASD görüşü
dikkate alınarak EYK kararı ile öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersin yerine sayılmak üzere
bir başka derse kayıt yaptırabilir.

(2) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda kredisini
tamamlamak üzere, danışmanının onayı ile aynı derse veya başarısız olduğu bu dersin yerine
sayılmak üzere başka bir seçmeli derse yazılabilir.

(3) Mezuniyet için öngörülen kadar ya da öngörülenden daha fazla AKTS kredi değeri
veya daha fazla ders alan öğrenciler, aldıkları tüm derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Ba-
şarısız olmaları durumunda söz konusu dersi transkriptinden sildirmek istemeyen öğrenciler
mezuniyet için gerekli AKTS kredisini veya ders adetlerini tamamlamış olsalar da söz konusu
dersleri tekrar etmek veya bu derslerin kredisi yerine geçecek farklı bir ders almak zorunda-
dırlar. Mezuniyet için gerekli AKTS kredisini veya ders sayısını tamamlamış olan öğrenciler
başarısız oldukları dersleri, danışmanın önerisi, EABD/EASD onayı ve EYK kararı ile sildire-
bilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler, ikinci yarıyıl sonunda başarısız ol-
dukları en fazla iki dersi üçüncü yarıyılda dönem projesi ile birlikte alabilirler. Başarısız olunan
ders sayısı ikiden fazla olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavına girebilmek için ortalama koşulunu sağlayamayan doktora/sanatta
yeterlik öğrencisi tekrar veya yeni ders alarak bu dersleri başarmak ve ortalama koşulunu sağ-
lamakla yükümlüdür.

(6) Yüksek lisans programlarında, tüm kredili dersleri başarmış ve tez/proje aşamasına
geçmek için gerekli GANO koşulunu sağlamış öğrenciler ile tez/proje çalışmasına başlamış
öğrenciler, istekleri halinde, GANO’sunu yükseltmek amacıyla danışmanının onaylaması ha-
linde başarmış oldukları derslere, ders ile tez/proje çalışmasının AKTS kredi değerleri topla-
mının o lisansüstü program için öğrencinin bir yarıyılda alabileceği AKTS kredisini aşmamak
koşuluyla yeniden yazılabilirler. Bu öğrenciler tez/proje savunmasına girene kadar yeniden ya-
zıldığı dersleri başarmak ve GANO koşulunu sağlamış olmak zorundadırlar. Bu durumda tekrar
aldığı dersleri başaramayan veya GANO koşulunu sağlayamayan öğrenciler tez/proje savunma
sınavına giremezler.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 34 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; uzmanlık alan dersi, seminer dersi,

dönem projesi, yeterlik ve tez hariç tüm derslerden alınan başarı notunun katsayısıyla, o dersin
AKTS kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının; AKTS kredileri toplamına
bölünmesi ile bulunacak değerdir.

(2) GANO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde alınan son not geçerli-
dir.
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Ders saydırma, muafiyet ve intibak
MADDE 35 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin, yatay geçiş veya özel öğ-

rencilik nedeniyle veya daha önceki lisansüstü programında aldığı ve başarılı olduğu dersleri
saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları
EABD/EASD’nin görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencinin başardığı ve saydırmak istediği derslerin;
a) Son yedi yılda alınmış olması,
b) Ulusal kredisinin ya da AKTS kredisinin saydırılmak istenen dersle eşit veya fazla

olması,
c) Zorunlu ders içeriklerinin uyumlu olması,
ç) Başarı notunun Üniversitenin ilgili program için kabul ettiği başarı notuna uygun ol-

ması,
gerekir.
(3) Muaf olunan dersler, ders planındaki yarıyılında gösterilir.
(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde

transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile EABD/EASD başkanlığına başvurmaları gerekir.
Başvuru, EABD/EASD intibak komisyonu tarafından incelenerek sonucu Enstitüye bildirilir.

(5) Saydırılan dersler, kayıtlı olunan programın gerektirdiği AKTS kredisinin %70’ini
geçemez.

(6) Öğrenci 18 ila 30 AKTS kredi saydırma için bir yarıyıl, 31 ve daha fazla AKTS kre-
disi için iki yarıyıl kullanmış sayılır. Bu hüküm tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine
uygulanmaz.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçişleri kabul edilen veya daha önce
bir doktora/sanatta yeterlik programından ilişiği kesilen öğrenciler, son yedi yıl içinde başarılı
oldukları yeterlik sınavını EABD/EASD’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile saydırabilirler.

(8) Yatay geçiş yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri, yatay geçiş kabul aşama-
sında yapıldığından ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu Yönetmeliğin notlar ile ilgili
hükümlerinde belirtilen notlardan daha düşük bir başarı notu ile geldiği yükseköğretim kuru-
munda başarılı olunan derslerde ise, yatay geçişle gelen öğrenci bu derslerden muaf tutularak
BL notu verilir. Yatay geçiş için başvuran tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-
ramı öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunun programında, tez ve uzmanlık alan
dersi bulunmadığı takdirde, bu öğrenciler yatay geçişle geldiği yükseköğretim kurumunda ge-
çirdikleri ilgili yarıyıla/yarıyıllara ait tez ve uzmanlık alan derslerini diğer dersleri ile birlikte
başarmış kabul edilirler. Bu durumda tez ve uzmanlık alan dersinden muaf tutularak tez ve uz-
manlık alan dersinin AKTS kredisi, öğrencinin AKTS kredi yüküne sayılır.

Tez/proje danışmanı atanması
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğ-

renci için ilk ders kayıt döneminde, öğrencinin çalışmak istediği alan ile tez danışmanı tercihini
de dikkate alarak, EABD/EASD kurulu tarafından onaylanan en az bir danışmanı Enstitüye
önerir. EABD/EASD başkanlığı kadrosunda görevli öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere Üni-
versite içinden belirlenen danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için ders
seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, ilgili EABD/EASD
öncelikli olmak üzere Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini, EABD/EASD kurulu onayıyla en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için
ilk ders kayıt döneminde, öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alan ile tez danış-
manı tercihini de dikkate alarak, EABD/EASD kurulu tarafından onaylanan en az bir danışmanı
Enstitüye önerir. Doktora/sanatta yeterlik danışmanlıkları, öncelikle EABD/EASD kadrosunda
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bulunan öğretim üyeleri içinden belirlenir. Belirlenen danışmanın o tarihe kadar tamamlanmış
en az iki yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
fakülteleri anabilim dallarında bu koşul aranmaz. Danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Üniversite içinde EABD/EASD dışından bir danışmanın atanması durumunda, da-
nışmanın kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’nin uygun görüşü alınır.

(5) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka
bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi, EYK tarafından tez danışmanı olarak atanabi-
lir.

(6) Çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi ve akrabalık gibi ilişkisi olan kişiler öğrencinin tez
danışmanı olarak atanamazlar.

Danışmanlık yükü
MADDE 37 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisans-

üstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen
öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için
öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için
ise tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek
şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği
çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50'ye kadar artırılabilir.

(2) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememiş öğrenci, danışman öğretim üyesinin danış-
manlık yükünden düşer. Bu öğrenciye kayıt yenilediği takdirde yeniden danışman ataması ya-
pılır.

(3) Lisansüstü programlarda, danışman atanıncaya kadar geçecek sürede danışmanlık
işlemleri EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği lisansüstü program koordinatörü tara-
fından yürütülür.

Danışman değişikliği
MADDE 38 – (1) Öğrenci danışmanının vefatı, istifası, emekli olması, hastalığı, altı

ay ve daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, askerlik görevi, kurum dışına atanması
halinde, EABD/EASD başkanlığı bu durumu en geç yedi gün içinde Enstitüye bildirmekle yü-
kümlüdür. Bu durumda, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın uygun görmesi ha-
linde danışman değişikliği yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu haller dışında veya öğrencinin ilgili EABD/EASD
başkanlığına yazılı başvurusu üzerine yapılacak danışmanlık değişikliği, EABD/EASD tara-
fından danışman değişikliği formu ile Enstitüye teklif edilir ve EYK tarafından kesinleşir. Aynı
yöntem danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi için de geçerlidir.

(3) Tez savunma sınavında tezine düzeltme kararı verilen öğrencinin danışman deği-
şikliği yapılamaz.

(4) Üniversitedeki görevinden emeklilik yoluyla veya başka bir yükseköğretim veya
kamu kurumuna geçiş yaparak ayrılan veya altı aydan daha fazla süreyle yükseköğretim ku-
rumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim üyesinin baş-
lamış olan tez danışmanlığı, öğrencinin ve tez danışmanının birlikte talebi, EABD/EASD’nin
önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam
edebilir.

(5) Tez danışmanı değişikliğinin, tez konusu önerisinin EYK tarafından kabulünden
sonra yapılması ve öğrencinin yeni danışmanı ile aynı konuyu çalışmaya devam etmesi duru-
munda eski danışmanın tez konusu üzerindeki haklarından feragat ettiğine dair onayının alın-
ması gerekir.

Ortak danışman atama
MADDE 39 – (1) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman ge-

rektirmesi durumunda; danışmanın ve EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK
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kararı ile ortak danışman atanır. Ortak danışman Üniversite kadrosu dışından da en az
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Ortak danışman ataması öğrencinin
tez aşamasına geçmesinden sonra yapılır.

(2) Ortak danışman atanması durumunda birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki
öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Danışmanlardan birinin ilgili EABD/EASD başkanlığına veya Enstitüye başvurması
halinde EYK kararı ile ortak danışmanlık sonlandırılır.

Seminer dersi
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ders

döneminde verilen seminer dersi, öğrencinin bilimsel araştırma gerçekleştirebilme, hâkim ol-
duğu bir konuyu sunabilme ve topluluk önünde anlatabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını
taşır ve tez konusu ile ilgili olabilir.

(2) Öğrenci seminer dersini tez danışmanından yalnızca bir defa, ikinci yarıyılında alır.
Tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır.

(3) Seminer dersi, kredisiz bir ders olup, başarılı (BL) veya başarısız (BZ) olarak de-
ğerlendirilir ve sınav yüküne dahil değildir.

(4) Öğrenci, seminer dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın ilk üç haftası içinde, seminer ko-
nusunu ve ders dönemi içinde olmak kaydıyla sunum tarihini danışmanıyla birlikte belirler.

(5) Seminer dersi sunumu danışman ve danışmanın belirlediği iki öğretim üyesinden
oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, oybirliği veya oyçokluğu ile karar verir. Sunuma
katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Sonuç öğrenciye danışman tarafından bildirilir.

(6) Danışman, seminer değerlendirme tutanağını ve varsa katılımcı listesini
EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD başkanlığı seminer dersi ile ilgili tüm
belgeleri yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar toplu bir şekilde Enstitüye iletir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 41 – (1) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel

alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disip-
lininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez ça-
lışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik
bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, diğer lisansüstü dersler ile birlikte her yarıyıl için EK’da
görüşülür ve Senato onayı ile açılır. İlk defa açılması önerilecek uzmanlık alan dersi için
EABD/EASD kurulu kararı ekinde ilgili form olmak üzere Enstitüye iletilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında danışman, öğrenci sa-
yısına ve danışmanı olduğu öğrencilerin kayıtlı olduğu programların EABD/EASD’sine bakıl-
maksızın, biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi, diğeri doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan
dersi olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir. Danışmanlığı bu-
lunmayan öğretim üyesi uzmanlık alan dersi açamaz.

(4) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin EYK tarafından danışmanının atandığı tarihte başlar
ve mezuniyetine kadar sürer. Bu ders, danışmanlık görevi sona erinceye kadar yarıyıllarda ve
izin dönemi hariç yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Uzmanlık alan derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için en az bir öğrencinin kayıtlı
olması gerekir.

(6) Ortak danışman bulunması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini birinci da-
nışmanından alır.

(7) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan
öğrencinin danışmanı EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(8) Uzmanlık alan dersine %75 devam zorunludur. Uzmanlık alan dersi haftada 4 teorik
ders saati olarak uygulanır. Uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi 0 (sıfır) olup, AKTS kredisi
6 AKTS olarak değerlendirilir.
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(9) Dersin başarı değerlendirmesi başarılı (BL) veya başarısız (BZ) olarak yapılır.
(10) Başarı durumu, dersin yapıldığı ilgili yarıyıl için ders notlarının OBS’ye son giriş

tarihine kadar ilgili öğretim üyesi tarafından sisteme işlenir ve imzalı çıktıları ile öğrencinin o
dönemde yaptığı çalışmaları özetleyen uzmanlık alan dersi raporu, EABD/EASD başkanlığına
teslim edilir. Rapor öğrencinin devam durumunu, yaptığı ödev, sunum, bildiri, makale gibi bi-
limsel faaliyetleri; öğrenci tez aşamasında ise, tezine ilişkin aldığı mesafeyi ve başarılı/başarısız
sayılma gerekçelerini gösterir bilgileri içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programları, ikinci lisansüstü öğretim veya Senato tarafından
belirlenen esaslara göre uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir.

Programın ders yükü
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve

tez çalışması ile bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında her yarıyıl için seminer ve uzmanlık alan dersi
dışında en az bir zorunlu dersi kapsayan ders planı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygu-
lamalı derslere ağırlık verilir.

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

Süre
MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

Tez isminin/konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 45 – (1) Tez aşamasına geçecek olan öğrenciler, uzmanlık alan dersi hariç,

seminer dersi dahil olmak üzere EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli
ders paketinden alınmış en az 48 AKTS kredilik dersten, GANO’su en az 2,50 olacak şekilde
geçmiş olmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları sağlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen
sürelerde danışman onayını taşıyan, tezin amacı, problemi, özgün değeri, kapsamı ve yöntemini
içeren tez öneri formunu Enstitüye teslim eder. Öğrencinin tez önerisi EYK tarafından karara
bağlanır. Tez öneri formu vermeyen öğrenci, ilgili yarıyıldaki tez dersinden başarısız sayılır.

(3) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından ilgili etik kurul onayı gerek-
tiren durumlarda gerekli onay veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

(4) Öğrencinin tez konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, aka-
demik takvimde belirtilen sürede ilgili EABD/EASD aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve EYK
tarafından karara bağlanır. Tez konusu değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
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tarihini takip eden, en az bir yarıyıldan önce tezini teslim edemez. Tez konusu aynı kaldığı
halde tez isminin değiştirilmesi durumunda en az bir yarıyıl koşulu aranmaz ve bu değişiklik
tez savunma sınavında jüri onayıyla yapılabilir.

(5) Süresi içinde yapılmayan tez konusu belirleme ve tez konusu değişikliği talepleri
dikkate alınmaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci tezini, Enstitü tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin intihal ra-
porunu Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin tespit edil-
memesi halinde danışman, jüri önerisini ve sınav tarihini içeren tez teslim ve jüri öneri formu,
tezin yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, intihal
raporu, yayın koşulunu sağladığına ilişkin belge ile tezin bir dijital kopyasını güz veya bahar
yarıyılında olmak kaydıyla akademik takvimde belirtilen sürede EABD/EASD başkanlığı ara-
cılığıyla Enstitüye gönderir. Tez savunma sınavı, bu başvuru tarihinden itibaren en erken 15 gün
sonra yapılabilir. Bu süreye uymayan ya da bu fıkrada belirtilen belgeleri eksik bulunan tezlerin
EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(3) Tezin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı
birinci derecede sorumludur.

(4) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile
birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(5) İntihal raporunda, özgeçmiş, ekler ve kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına
izin verilir.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda or-
tak danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, EABD/EASD baş-
kanlığı, Enstitü müdürlüğüne biri tez danışmanı olmak üzere Üniversite içinden üç, başka bir
yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesinin ismini önerir.

(7) Beş kişiden oluşan jürilerde ise, EABD/EASD başkanlığı, biri tez danışmanı olmak
üzere Üniversite içinden dört, başka bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam
yedi öğretim üyesinin ismini önerir. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda ortak danışman
jüride yer alabilir.

(8) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın, uzmanlık alan-
larını dikkate alarak savunma jürisini oluşturur. Tezin jüri üyelerine nasıl gönderileceğine Ens-
titü karar verir.

(9) Öğrenci ile arasında çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi ve akrabalık gibi ilişkisi olan
kişiler jürilerde yer alamaz.

(10) Tez savunma sınav jürisi EYK tarafından onaylanan öğrenci, en geç bir ay içinde
tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel ola-
rak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte kul-
lanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir.

(11) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Sınav, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve
öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.
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(12) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapıla-
mayan tez savunma sınavı için bu durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EABD/EASD baş-
kanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen
15 gün içinde yapılmak üzere yeni bir tarih belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz.
Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, Ens-
titü müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla danışman tarafından davet edilir. İkinci kez topla-
namayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(13) Yüksek lisans tez savunmasında, jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini
ve bilimsel yayınını/yayınlarını inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu ayrı
ayrı doldurup imzalarlar. Danışman bu raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda Ens-
titü müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(14) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Ret oyu kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zo-
runludur. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada tez hakkında ikinci kez dü-
zeltme kararı verilemez ve başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi reddedilen veya tez savunmasına girmeyen öğrenciye talepte bulunması ha-
linde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(16) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirlenen sınava girmeyen öğrenci başarısız
sayılır.

Tezli yüksek lisans tez teslim koşulu
MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencisinin, Enstitüye tezini teslim edebilmesi

için, yüksek lisans eğitimi süresince, tez konusu ile ilgili olmak üzere ulusal veya uluslararası
bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulmuş ve özet metni yayınlanmış en az bir adet bildiri
veya bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış ya da DOI numarası almış en az bir adet makale
koşulu aranır.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 48 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet

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

(2) Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
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Programın ders yükü
MADDE 50 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Senato kararıyla, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygula-

nabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci lisansüstü öğretim veya EYK tarafından

belirlenen esaslara göre uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir.
(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Süre
MADDE 51 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Dönem projesi isim/konu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 52 – (1) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine

kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Proje dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın başında öğrenci, akademik takvimde belir-

lenen tarihlerde danışmanı ve EABD/EASD’nin onayını içeren proje öneri formunu
EABD/EASD aracılığıyla Enstitüye iletir. Enstitüye iletilen proje önerisi EYK kararı ile ke-
sinleşir.

(3) Öğrencinin proje konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, aka-
demik takvimde belirtilen sürede ilgili EABD/EASD aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve EYK
tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan dönem projesi konusu belirleme veya deği-
şikliği talepleri dikkate alınmaz.

Dönem projesinin sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Öğrenci dönem projesini hazırlayarak en erken ikinci yarıyıl sonunda

danışmanına teslim eder. Danışman projeye ilişkin intihal raporunu Üniversitenin kabul ettiği
intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin tespit edilmemesi halinde danışman, bir adet
projeyi, danışmanın onayını içeren formu, projenin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin yazılı
görüşü ve intihal raporunu güz veya bahar yarıyılında olmak kaydıyla akademik takvimde be-
lirtilen sürede EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Projenin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan danışman
birinci derecede sorumludur.

(3) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile
birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(4) İntihal raporunda, kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına izin verilir.
(5) Projenin sonuçlandırılmasında danışmanın değerlendirmesi yeterli olup başarılı say-

dığı projenin onaylı bir nüshasını proje savunma tutanağı ekinde Enstitü müdürlüğüne teslim
etmesi yeterlidir. Ancak, danışman gerekli görürse tamamı Üniversite içinden olmak üzere üç
kişilik jüri toplanmasını talep ederek proje savunma sürecini yürütebilir. Bu durumda proje sa-
vunması, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğ-
renciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

Diploma
MADDE 54 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’de-
ki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi dönem projesinin im-
zalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 55 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma

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

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getir-
me, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama nitelik-
lerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

Programın ders yükü
MADDE 56 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması
ve sanatta yeterlik için sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 14 ders, uz-
manlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve sanatta yeterlik için
sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmaları olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden
oluşur. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler, toplam
ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının derslerinden seçmek zorunda-
dır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora/sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Süre
MADDE 57 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre ha-

riç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler
için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamla-
manın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamam-
layamayan veya Üniversitenin öngördüğü GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını, birinci
fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğren-
cinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için uzmanlık alan dersi hariç, seminer dersi dahil olmak
üzere, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli ders paketinden alınmış en
az 48 AKTS kredilik dersten başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması gerekir. Orta-
lama koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ders tekrarı yaparak veya yeni ders alarak GANO ko-
şulunu sağlamak zorundadır.

(3) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencinin
yeterlik aşamasına geçebilmesi için uzmanlık alan dersi hariç en az 90 AKTS kredilik
EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersten başarılı olması ve
GANO’sunun en az 3,00 olması gerekir.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(5) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına güz ve ba-
har yarıyılları ders döneminde olmak üzere, en fazla iki defa girebilir. Öğrenci, danışmanının
da uygun gördüğü bir tarihte, herhangi bir sınav takvimine bağlı kalmaksızın yeterlik sınavına
girer.

(6) Yeterlik sınav jürisi EYK tarafından oluşturulan öğrenci, sınava girmediği takdirde
yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(7) Yeterlik sınavına ilk defa giren öğrenci, sınav bölüm ya da bölümlerinden başarısız
olduğunda bir sonraki yarıyıl ders döneminde ikinci kez sınava girmek zorundadır. Geçerli bir
mazeret belirtmeyen öğrencinin, sınava girmediğinde ya da ikinci kez ilgili bölüm ya da bö-
lümlerden başarısız olduğunda doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavları, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından bu dalda görev yapan
öğretim üyeleri arasından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına seçilen beş kişilik
doktora/sanatta yeterlik Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınavı jüri-
lerini Enstitüye önerir.

(9) Öğrencinin yeterlik sınav jürisi, sınav yeri ve tarihi, sınavdan iki hafta önce Enstitü
müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(10) Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğrenciye yal-
nızca jüri üyeleri soru sorabilir. Yeterlik sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel
olarak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte
kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile
yeni danışmanlık görevi verilmez.

(12) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci bu sınavların her birinden 100 üzerinden en az
70 almak zorundadır, aksi takdirde başarısız sayılır. Yazılı ve sözlü sınav notlarının her biri,
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yeterlik sınavı genel başarı notuna %50 oranında etki eder. Öğrencinin yeterlik sınavından ba-
şarılı olması için, genel başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir, aksi takdirde
başarısız sayılır.

(13) Yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü
içinde Enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(14) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde sadece önceki dö-
nemde başarısız olduğu bölüm ya da bölümlerden tekrar aynı jüri önünde sınava girer. Mücbir
nedenler söz konusu olursa jüri değişikliğine gidilebilir.

(15) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

(16) Yeterlik sınavında koşullu başarılı kabul edilen öğrencinin en fazla iki yeni ders
alması istenebilir. Ancak daha önce aldığı ve başardığı bir dersi yeniden alması istenemez.

Tez izleme komitesi
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD

başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABD/EASD başkan-
lığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora/sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, problemini, özgün değerini, kapsamını, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağı-
tır.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta
önce danışman tarafından Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İlan edilen gün ve saatte
sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen kararı içeren sınav tutanağı ve tez öneri formu,
EABD/EASD başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye teslim
edilir.

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

(5) Öğrenci tez konusunun belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durum-
larda gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam eder.

(6) Tez konusu değişikliği için danışman onayını içeren form Enstitüye iletilir ve tez
konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrenci EYK karar tarihinden itibaren en geç altı
ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer. Tez konusu değişikliği en geç ikinci tez izleme
sınavından sonra yapılabilir. Tez konusu değişen öğrenci, bu tarihten itibaren en az üç tez izleme
sınavına girmesi ve başarılı olması halinde tez savunma sınavına girer.
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(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, ilk tez izleme
sınavına, tez önerisi savunma sınavından en erken dört ay sonra girebilir ve iki tez izleme sınavı
arasında en az dört ay sürenin olması gerekir. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda,
öğrenci ilgili yarıyılda tez dersinden başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin bir akademik yılda en az bir kez tez izleme sınavına girmesi gerekir.
(9) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-
lenir. Tez izleme komitesinin verdiği karar, sınavı izleyen üç iş günü içinde, EABD/EASD baş-
kanlığı tarafından Enstitüye tutanakla birlikte bildirilir.

(10) Çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi, akrabalık gibi ilişkisi olan kişiler tez izleme ko-
mitesinde yer alamazlar.

(11) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavından sonra
en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir ve ilgili dönemin
tez dersinden başarısız sayılır.

Doktora/sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 61 – (1) Doktora/sanatta yeterlik tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalarını tamamlayan öğrenci, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazdığı tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde
ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin
intihal raporunu Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin
tespit edilmemesi halinde danışman, jüri önerisini ve sınav tarihini içeren tez teslim ve jüri
öneri formunu, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı
görüşü, intihal raporunu, yayın koşulunu sağladığına ilişkin belge ile tezin bir dijital kopyasını
Enstitünün belirlediği sürelerde EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Tez
savunma sınavı, bu başvuru tarihinden itibaren en erken 15 gün sonra yapılabilir. Bu süreye
uymayan ya da bu fıkrada belirtilen belgeleri eksik bulunan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

(3) Tezin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı
birinci derecede sorumludur.

(4) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile
birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(5) İntihal raporunda, kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına izin verilir.
(6) Öğrencinin doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari

kredi koşullarını sağlaması ve tez önerisi savunma sınavı dışında tez izleme komitesi toplan-
tılarında en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(8) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın, uzmanlık alanla-
rını dikkate alarak savunma jürisini oluşturur. Tezin jüri üyelerine nasıl gönderileceğine Enstitü
karar verir.
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(9) Tez savunma sınav jürisi EYK tarafından onaylanan öğrenci, en geç bir ay içinde

tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel ola-

rak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte kul-

lanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyeleri, katılamama

gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Enstitü

müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(10) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümlerinden oluşur. Tez sınavı öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık

olarak yapılır ve öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(11) Tez savunmasında jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora/sanatta yeterlik tezini ve

bilimsel yayınını/yayınlarını inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu ayrı ayrı

doldurup imzalarlar. Danışman bu raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda Enstitü

müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil çalışmaları hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme ka-

rarı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendi-

rilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tu-

tanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. Ret oyu kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirt-

meleri zorunludur. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalış-

malarını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada tez hakkında ikinci kez düzeltme

kararı verilemez ve başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden,

kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-

malarını tamamlayamayanlara, doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz

yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları

kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(14) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapıla-

mayan tez savunma sınavı için bu durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EABD/EASD baş-

kanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen

15 gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınavı tarihi belirlenir. Jüri toplantıları eksik

üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek

üye/üyeler, Enstitü müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla danışman tarafından davet edilir.

İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(15) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan

öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren beş iş

günü içinde başvurması halinde azami öğrenim süresi içerisinde olması kaydıyla EYK tara-

fından yeniden sınav hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen

öğrenci başarısız sayılır.
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Doktora/sanatta yeterlik tez teslim koşulu

MADDE 62 – (1) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğ-

rencisinin, Enstitüye tezini teslim edebilmesi için doktora/sanatta yeterlik eğitimi süresince

aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Fen bilimleri alanındaki öğrencinin, tez konusu ile ilgili olmak üzere en az bir adet

Science Citation Index Expanded (SCI-E) indeksinde taranan dergilerde makalesinin yayın-

lanmış ya da DOI numarası almış olması.

b) Sağlık, sosyal ve spor bilimleri alanındaki öğrencinin, tez konusu ile ilgili olmak

üzere ulusal veya uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir adet makalesinin yayın-

lanmış ya da DOI numarası almış olması.

c) Sanatta yeterlik öğrencisinin ise (b) bendinde yer alan koşula ek olarak sanatta ye-

terlik eğitimi süresince, belgelenmiş bir kişisel sergi açması.

ç) Tezi ile ilgili kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı olması.

d) Öğrencinin kendisinin veya danışmanının yürütücü olarak yer aldığı, tezi ile ilgili

bir TÜBİTAK veya Avrupa Birliği projesini tamamlamış olması.

(2) Lisans derecesiyle öğrenci kabul edilen doktora/sanatta yeterlik programlarında öğ-

rencinin Enstitüye tezini teslim edebilmesi için doktora/sanatta yeterlik eğitimi süresince;

a) Fen bilimleri alanında, birinci fıkrada yer alan koşulların en az ikisi veya birinci fık-

ranın (a) bendinde tanımlanan nitelikte iki makale yayınlaması,

b) Sosyal bilimler alanında, birinci fıkrada yer alan koşulların en az ikisi veya birinci

fıkranın (b) bendinde tanımlanan nitelikte iki makale yayınlaması,

c) Sanatta yeterlikte ise birinci fıkranın (b) bendinde yer alan nitelikte iki makale ya-

yınlaması ve sanatta yeterlik eğitimi süresince, belgelenmiş bir kişisel sergi açması,

koşulu aranır.

(3) EABD/EASD başkanlıkları bu maddede yer alan asgari koşulları sağlamak kaydı

ile farklı yayın koşullarını EYK kararı ile uygulayabilir.

Doktora/sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Tez savunmasında başarılı olarak, tez çalışmasını tamamlayan öğ-

renci, tezin ciltlenmiş en az üç basılı ve bir dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden

yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile Ensti-

tüye gönderir. Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri zamanında yerine getiren ve doktora/sa-

natta yeterlik programı için belirtilen tüm koşulları sağlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik

diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK, başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-

silir.
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(4) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde EABD/EASD’deki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora/sanatta yeterlik

tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak

üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 79)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat mali-

yetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı

değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi De-

ğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel ol-

duğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare

normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7742 

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

 
 7777 

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

 
 7778 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7779 

—— • —— 
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8076 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KALİTE KONTROL-PANCAR ANALİZ PERSONEL  

ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya İşleri Hizmet Alımı (Kalite Kontrol-Pancar Analiz) İhalesi için 

İşçi Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021\514028 

1- İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya İşleri Hizmet Alımı (Kalite Kontrol-Pancar 

Analiz) 

b) Teslim- İş yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kampanya süresi (95 gün) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.09.2021 14:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 177,00 (Yüzyetmişyedi TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 07.09.2021 Salı günü saat 14:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 8044/1-1 
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TADİLAT VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ SIDIKA CEBECİOĞLU 

SOKAK NO:10 ADRESİNDE KAYITLI HALE İSHAKOĞLU EK HİZMET BİNASININ 

TERAS VE CEPHE TADİLAT İŞİNE AİT TADİLAT VE ONARIM İŞİDİR. 

1- İstanbul İli Esenyurt İlçesi İnönü Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Sokak No:10 Adresinde 

Kayıtlı Hale İshakoğlu Ek Hizmet Binasının Teras Ve Cephe Tadilat İşine Ait Tadilat Ve Onarım 

İşidir. Bahse konu iş KIZILAY’ın hazırladığı 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 yapılacaktır. 

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 “tedarikci 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 250,00 TL tutarındaki şartname 

bedeline ait dekontun yasin.tat@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 27.09.2021 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.09.2021 günü saat 10:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8042/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST  

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION-QCBS) 

Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanisation (MOEU) General 

Directorate of Construction Affairs (GDCA):  

TURKEY ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS PROJECT 

CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND 

CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY  

RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS 

Reference No: (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-08) 

This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this 

project that appeared in UNDB with reference no WB 8227-07/19. 

The Ministry of Environment and Urbanization has received financing from the World 

Bank toward the cost of the Energy Efficiency in Public Buildings Project (EEPBP) and intends 

to apply part of the proceeds for consulting services. 

The General Directorate of Construction Affairs (“GDCA”) of the Ministry of 

Environment and Urbanization (MoEU) serves as the main implementing agency for the Project. 

A project implementation unit (PIU) has been established under GDCA to manage the activities 

related to the Project. The overall objective of EEPBP is to reduce energy use in central 

government buildings and develop a transition plan to develop and scale-up suitable sustainable 

financing and institutional mechanisms to support a national program. The implementation period 

for the project is planned as 6 years. 

Table 1 indicates the tasks to be provided under the scope of the consulting services (“the 

Services”). 

Table 1: The Consultant’s Services 

No Services to be provided 

(i) 

conduct investment grade energy audits of below-listed public buildings to identify and 

recommend energy efficiency measures (EEMs) for implementation of energy 

efficiency (EE) projects according to the given template and prepare full detailed audit 

reports with use of the older audit reports as reference, if exists 

(ii) 

prepare detailed designs and technical specifications including BOQs and cost 

estimates for energy efficiency renovations in below-listed public buildings based on 

detailed energy audit reports, local laws/standards/regulations 

(iii) 
identify environmental and social risks associated with the building renovations and 

prepare Environmental and Social Management Plans (ESMPs) for each building site 

(iv) 
assist the PIU on preparation of bidding documents, clarifications, amendments, 

updating cost estimates, etc. until construction contract award 

(v) 
carry out construction supervision, ensure adherence to ESMPs, local laws/regulations 

and building commissioning 

(vi) supervise any remedial works during the 12-month Defects Notification Period 

(vii) 
conduct Measurement and Verification (M&V) over a period of 12 months, under the 

Supervision Contract 
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Under the EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-08 contract package above-mentioned 

tasks will be undertaken for 10 campuses in various cities listed below, which having a closed 

area approximately 289.771,87 m². 

Table 2: List of Campuses 

  Name of Campus 
Beneficiary 

Institution 
City 

Construction 

Area 

(m²) 

1 Adana Yüreğir State Hospital Ministry of Health Adana 76.003,00 

2 
MEU Faculty of Architecture and 

Fine Arts 

Council of Higher 

Education 
Mersin 27.285,00 

3 
MEU Faculty of Medicine 

(Fundemental Sciences) 

Council of Higher 

Education 
Mersin 27.481,00 

4 
MEU Faculty of Medicine Training 

and Research Hosiptal 

Council of Higher 

Education 
Mersin 96.000,00 

5 Osmaniye Governorship 
Ministry of 

Internal Affairs 
Osmaniye 44.472,87 

6 
Osmaniye Girls’ Dormitory 

(Administration and A-B-C Blocks) 

Ministry of Youth 

and Sports 
Osmaniye 18.530,00 

TOTAL 289.771,87 

It should be noted that there may be slight changes in the list of buildings such as in type, 

number and location. 

The estimated duration for the Services listed in Table 1 is envisaged as 27 months in total 

(7 months for the Energy Audit and Design Phase Services, (tasks (i) to (iv)), 8 months for the 

Construction Supervision Phase Services (task (v)) and 12 months for the Defects Notification 

Period (tasks (vi) to (vii))). 

The detailed Terms of References (TORs) for the Services can be found at the following 

web page address: https://kamuenerji.csb.gov.tr/ 

The General Directorate of Construction Affairs (GDCA) now invites eligible consulting 

firms to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide 

information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 

perform the Services. 

The selection criteria for the short-listing are: 

• The Consultants should be in the consulting business for not less than the last 10 years 

prior to deadline for submission of interests 

• The Consultants should have at least 5 years of similar experience prior to deadline for 

submission of interests in the Services listed in Table 1, 

• The Consultants should demonstrate sound administrative and financial capacity 

• The Consultants should demonstrate availability of the key experts for the performance 

of the services described in the TOR; 

Note: Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

Interested consulting firms are also encouraged to provide the below list: 

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, 

year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years 

(2016-2017- 2018-2019-2020), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise; 
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• Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting 

services and value of works, closed area, location, number of staff involved in the contract, name 

of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, 

type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the 

contract; 

(It is kindly requested from the interested firms to provide the information above with an 

excel sheet given in the https://kamuenerji.csb.gov.tr/) 

Note: GDCA reserves sole right to request Consultant for verification of any submitted 

document/information in accordance with the applicable Law. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the 

World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised Nov. 2017 and 

August 2018) (“Procurement Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of 

interest.(http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf). 

Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the 

duties of the partners and sub-consultants in their application. Unclear expression of interests in 

terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short 

listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide 

whether it wishes to participate as a sub-consultant or as a single consultant or as a partner in a 

joint venture (JV). Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process 

either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub-

consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same 

selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may 

participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub-consultant. 

It is not eligible for consulting firms to apply more than once for the same job with 

different consortia. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 

(QCBS) method set out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below from 10.00 a.m. to 17:00 p.m. 

(Turkey Time). 

Expressions of interest to be clearly marked “CONSULTANCY SERVICES FOR 

ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION 

SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY 

RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS” must be delivered in a written form to the 

address below in person or by e-mail or courier by indicating the title and the reference code 

(EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-08) by September 21, 2021 till 16:00 p.m. (Turkey Time). 

Ministry of Environment and Urbanization  

General Directorate of Construction Affairs  

External Investment Department 

Attn: Esra Turan Tombak (Project Director) 

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9 Km, Dumlupınar Blv. No: 278, Floor: 2 

Room: 2-170   06510 Çankaya / ANKARA 

Tel: 0312 480 07 50 

E-mail: kabevkayit@csb.gov.tr 

web-site: https://kamuenerji.csb.gov.tr 

 7979/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8061/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8063/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8064/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8065/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8065/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8066/1-1 
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TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8094/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Neonatoloji 

Bilim Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü - 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü 
- 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

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

taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

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

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

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

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

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

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

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için: Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 

Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 (169 dahili), Fen-Edebiyat Fakültesi İçin Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 

64 83 (145 dahili) ’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

    8022/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:  

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 

tarihinde saat 23.59 da sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 

Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)], 

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava 

tabi tutulurlar. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 

yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar. 
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SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. 

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde 

karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 

içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav 

konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 

taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 8000/1-1 
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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru 
şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Özel Şartlar:  
Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngilizce Mütercim-

Tercümanlık Bölümünden mezun olmak, 
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 

puan türünden en az 75 puan almak,  
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından İngilizce (YDS) (A) 
düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği 
bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir belgeye sahip olmak, 

Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak 
sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu 
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava kabul edilir.) 

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında 
bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

Yerleştirme yapılacak unvanlar; 
POZİSYON 
UNVANI 

ADET 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

Mütercim- 
Tercüman 

1 Lisans 
KPSS P3 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim Kurumlarının en 
az lisans düzeyinde eğitim veren 
İngilizce Mütercim-Tercümanlık 
Bölümünden mezun olmak, 
Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavından (YDS) (A) düzeyinde 
puan almak. 

Ücret Tablosu; 

UNVAN 
BRÜT AYLIK 
ÜCRETİ (TL) 

HİZMET YILI 

Mütercim-Tercüman 
4.586,96 
5.171,26 
5.443,06 

a) 3 yıldan az olanlar 
b) 3 yıldan 5 yıla kadar olanlar, 
c) 5 yıldan fazla olanlar. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olması gerekmektedir.  

4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. 

Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK-

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

II- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

İlan şartlarını taşıyan adaylardan, 2020 KPSS-P3 puanı en yüksek puanlı adaydan 

başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır.  

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

kişilerin tamamı sınava kabul edilir. 

Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların 

listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr 

adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de 

görüntüleyebilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

III- SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte yazılı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Başkanlığında, Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Ayrıca 

adaylar sınav tarihine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. 

IV- ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 

1.Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak şarttır. 

2.Yazılı sınav başarı sırasına göre (yetmiş puanın üzerinde) puan alan birinci (1.) aday 

sınavı kazanmış kabul edecektir. 

3.Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı 

yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir. 

4.Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların 

yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) 

en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

5.Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi 

yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır. 

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 

Telefon : 0312 298 7883 

İlan Tarihi : 01/09/2021 

Son Başvuru Tarihi : 10/09/2021 

 7963/1/1-1 
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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Özel Şartlar:  
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 
Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları 

için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.  
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.  
Yerleştirme yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI 

ADET 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

Bilgisayar 
Mühendisi 

1 Lisans 
KPSS P3 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden mezun olmak. 

Endüstri 
Mühendisi 

1 Lisans 
KPSS P3 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Endüstri 
Mühendisliği bölümünden mezun olmak. 

Diğer Teknik 
Hizmet 

Personeli 
1 Lisans 

KPSS P3 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının İstatistik, 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans 
programlarının herhangi birinden mezun 
olmak. 

Büro Personeli 1 Lisans 
KPSS P3 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Hukuk, 
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans 
programlarının herhangi birinden mezun 
olmak. 

Büro Personeli 1 Ön Lisans 
KPSS 93 
(En Az 75 

Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Büro 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve 
Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 
Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi ön 
lisans programlarının herhangi birinden 
mezun olmak. 

Ücret Tablosu; 

UNVAN 
BRÜT AYLIK 
ÜCRETİ (TL) 

HİZMET YILI 

Mühendis 

6.238,72 
6.380,47 
6.522,13 
6.663,95 
6.841,06 

d) 5 yıldan az olanlar 
e) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar, 
f) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar, 
g) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar, 
h) 20 yıldan fazla olanlar. 
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Büro Personeli 

3.724,65 
3.884,97 
4.038,01 
4.196,83 
4.375,88 

a) 5 yıldan az olanlar 
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar, 
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar, 
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar, 
e) 20 yıldan fazla olanlar. 

Diğer Teknik Hizmet Personeli 

5.060,89 
5.220,54 
5.379,99 
5.557,83 
5.735,24 

a) 5 yıldan az olanlar 
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar, 
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar, 
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar, 
e) 20 yıldan fazla olanlar. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak.  
3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 

4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. 
Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK-
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ: 
1.Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans 

mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır. 
2.Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet 
tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

3.2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek 
kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar 
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 
Telefon : 0312 298 7883 
İlan Tarihi : 01/09/2021 
Son Başvuru Tarihi : 10/09/2021 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58’inci maddesine göre Orak Altyapı Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi, Metin ORAK ve Mustafa YAMAN hakkında verilen ve 14/01/2021 
tarihli ve 31364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı hakkında, Ankara 8. İdare 
Mahkemesinin 11/08/2021 tarih ve Esas No:2021/118 sayılı kararı ile yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 

Duyurulur. 
 7980/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
31.08.2021 tarihli ve 31584 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilanı aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir. 

Birimi Bölümü/Anabilim 
Dalı/Programı Unvanı Adedi Özel Şartlar 

Avrupa 
Meslek 
Y.Ok. 

Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği, Sağlık 

Yönetimi, Bilgi Belge 
Yönetimi bölümlerinin 
birinden lisans mezunu 

olup bu alanların birisinde 
doktorasını yapmış olmak.

 8084/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve

Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999
Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 4426)

–– 2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı
Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427)

–– Ayvalık İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Balıkesir İli, Burhaniye,
Gömeç ve Ayvalık İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan  Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4428)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Dedeler Özel KÖK Çıkışı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4429)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Soma Köyler DM2-Karacakaş Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4430)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Karayenice KÖK-Gökbel Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4431)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Güneydamları İçmesuyu-Güneydamları TR 5 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4432)

–– Ankara ve Kırşehir İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve
Güzergâhı Gösterilen “Hirfanlı TM-Şanlıkışla KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4433)

–– Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Kahyalar KÖK-Bolkuş KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4434)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Dereköy KÖK-Durmuşlar KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4435)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“9M5126 İM-Derinçay Çıkışı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4436)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“9H2090 Dörtyol Yeniyurt-Yeşiltepe Sulama (Say KÖK-Yeşiltepe KÖK Arası) Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4437)

–– Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması,
Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4438)

YÖNETMELİKLER
–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


