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EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.



(2) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesindeki enstitüler tarafından
yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Üniversite tarafından belirlenen eğitim-öğretim yılını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bilim dalı: Enstitülerin ilgili anabilim dalına bağlı bilim dalını,
d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-

sikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,
e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders, seminer, tez ve dönem projesi ile ilgili

rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
f) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üze-

re enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından uygun bulunan ve üç yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalını,
ı) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu: İlgili ana bilim dalında fiilen eğitim-öğretim

görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
i) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat da-

lının başkanını,
j) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları,
müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

l) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi gören öğ-
rencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan öğretim üyesini,

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

n) Kredi: Bir saatlik teorik ders veya uygulama, alan ya da atölye çalışması veya labo-
ratuvar/klinik çalışmasının yarısını ya da AKTS’ye göre karşılığını,

o) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
r) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya

ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,
s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine da-

yanan, öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve başarılı veya başarısız olarak
tez danışmanı tarafından değerlendirilen kredisiz dersi,

ş) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez İzleme Komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlen-
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dirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı
olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ü) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü

ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi
yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullana-
bilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini
kapsayan teorik dersi,

v) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
y) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü ku-
rulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
aa) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması

gereken dersleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi, İlan, Kabul ve Kayıt

Programların açılması
MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının talebi,

ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir

başka enstitü anabilim dalı veya lisansüstü programı açılabileceği gibi, disiplinler arası enstitü
anabilim dalı veya lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(3) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik prog-
ramlarından oluşur.

(4) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.

(5) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim prog-
ramlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS
kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan öğ-
retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

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

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı akademik kurul kararı ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca enstitü müdürlü-
ğüne önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatoya sunulur. Senatonun
onayladığı kontenjanlar Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru
tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu
ilan her yarıyıl için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yü-
rütülür.

(2) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Adli sicil kaydı ile askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

6 Kasım 2017 – Sayı : 30232                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Yüksek lisans programına başvuru

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuru esasları şunlardır:
a) Adayların bir lisans derecesine sahip olmaları veya lisans eğitimini başarıyla sürdüren

ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.
b) Adayların başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına

sahip olmaları veya YÖK’çe ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almış ol-
maları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip
istenmeyeceği ve taban puanları enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından
önerilir. Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

ç) Yabancı dil puanının başvuru şartı olarak aranması halinde; ÖSYM tarafından yapılan
yabancı dil sınavlarından asgari 40 puan alınması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili puan alınması zorunlu olup, bu as-
gari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine senato karar
verir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES ve yabancı dil şartı aranmaz.
Doktora programına başvuru

MADDE 7 – (1) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten
başvurduğu programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(3) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir.

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

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların giri-
lecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp
puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 tam puana sahip olmaları gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 tam puana sahip ol-
maları gerekir.

(8) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.
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Sanatta yeterlik programına başvuru

MADDE 8 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans

derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 tam puan, lisans derecesiyle

başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) 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 muadili bir puan alması gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurularının uygun-

luğu enstitü müdürlüğünce onaylananlar mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınava alınırlar. Bu

sınavlara girmeyen aday başarısız sayılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

başvurularını değerlendirmek, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavı yapmak için, öncelikle

ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesi

jüri olarak önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(3) Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, başvurdukları enstitü anabilim/anasanat

dalında sınava alınır. Sınava ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının akademik kurul üyeleri iz-

leyici olarak katılabilir, ancak değerlendirme sırasında salonda yalnızca değerlendirme jürisi

bulunur. Bu değerlendirmede başarılı olanlar kontenjan dahilinde en yüksek nota göre sırala-

narak belirlenir. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek olarak

sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi,

değerlendirme jürisince tutanak biçiminde imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakat/yetenek

ve/veya yazılı sınavını izleyen ilk iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sınav so-

nuçları, enstitü yönetim kurulunca onaylanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun

hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat/yetenek ve/veya

yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının

başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında, ALES pua-

nına %50, lisans mezuniyet notuna %25, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %25

ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday

başarısız sayılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu olarak lisans me-

zuniyet notu dikkate alınır. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve

enstitü kurulu kararıyla mülakat sınavı da yapılabilir. Mülakat sınavının yapılması durumunda

lisans mezuniyet notuna %70, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir.
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(3) Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için ALES’e gir-

miş olma şartı aranmaz. Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanma-

sında; lisans mezuniyet notuna %20, yetenek sınavı puanına %50, mülakat sonucuna %20 ve

yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı

programlarda başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna %25, yetenek sınavı

puanına %50, mülakat/yetenek sonucuna %25 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı

sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(4) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması

gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanma-

sında; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli

yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat/yetenek

ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek

ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının

TUS’tan en az 50 temel tıp puanı almış olmaları veya ALES’in sayısal kısımdan en az 65 puan

almaları gerekir. Bu durumda adayın TUS temel tıp puanının değerlendirme ağırlığı %50’dir.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması ge-

rekir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı notunun he-

saplanmasında; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların

tezli yüksek lisans mezuniyet notuna % 20, ALES puanına %50, mülakat/yazılı sınav sonucuna

%20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yazılı sınavından 60 puanın altında

alan aday başarısız sayılır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması

gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda

almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler 6 krediden az ve 21 krediden

fazla olmamak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen

ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden oluşan bilimsel hazırlık

komitesi tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık
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komitesinin görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde yeniden görevlendi-

rilebilir. Belirtilen süreler içinde öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya

enstitü anabilim/anasanat dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye

önerilir.

(3) 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 enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans

veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans

programı için öğrencinin daha önce almış olsa da lisans derslerinden, doktora programı için

ise öğrencinin daha önce almış olsa da lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden, içerikleri de

dikkate alınarak bilimsel hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde belirtilen ders

kayıt döneminin başında belirlenerek enstitüye bildirilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler için ilgili dersin verildiği prog-

ramdaki devam ve başarı değerlendirme koşulları uygulanır, dersten koşullu geçme kabul edil-

mez.

(7) Bilimsel hazırlık dersleri transkript belgesinde görünür ancak, lisansüstü not orta-

lamasında hesaba katılmaz.

(8) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bilimsel hazırlık programından başarılı sa-

yılmak için enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tüm derslerden başarılı olunması ge-

rekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye

kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak

kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; an-

cak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşul-

larına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü

kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin

kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjan-

lardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora

ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına

göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen

öğrencilerin alacağı dersler ve programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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(4) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul

edilmesi halinde alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorun-

dadırlar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için

ödedikleri ücret iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları ders-

leri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler

MADDE 15 – (1) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu

adayların lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması ge-

rekir:

a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe yeterlik sınavını

yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

b) Doktora veya sanatta yeterlik için Türk ve yabancı uyrukluların, anadilleri dışında

İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YÖK tarafından kabul

edilen bir sınavdan en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylar bu Yönetmelikte

belirtilen ALES taban puanına veya bu puana karşılık gösterilen ve eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası sınavların puanı ile başvuru yapar.

ç) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü

programlara başvurabilmek için YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış

olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin başvuru dosyası ilgili anabi-

lim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrenciler Üni-

versitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca

kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması

ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden

başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100

tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak

yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği program-

lardaki intibakına anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar

verilir.

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama

koşullarına uygun olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır.

(3) Yurt içi/yurt dışı öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat

ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
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Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yük-

seköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine

getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek

lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-

mındaki derslerin yerine sayılabilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavında başarılı olan adaylar, enstitü

yönetim kurulu tarafından ilan edilen süre içinde, gerekli belgelerle kesin kayıtlarını yaptırır.

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre, varsa yedek

adayların kaydı yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan yedek aday hakkını kaybeder.

(2) Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında

ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdür-

lüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Öğrencinin kayıt yenileme işlemleri danışmanının onayı, danışmanı belirlenmeyen

öğrenciler için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile yürütülür. Öğrenci; akademik

takvimde belirlenen kayıt süreleri içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlem-

lerini yapmayan, katkı payı, ikinci öğretim ücreti veya uzaktan öğretim ücreti ödemeyen öğ-

rencilerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrencilikle ilgili hiçbir belge düzenlenmez.

(4) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders ekleme çıkarma günlerinde ilgili

yarıyıl için kaydını yaptırmayan/yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyıldaki süresini toplam sü-

reden kullanmış sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırılmayan/yenilenmeyen yarıyılda öğrenci hiçbir

sınava giremez ve hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Dersler, krediler ve kredi transferi

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ve ders önerileri,

akademik anabilim/anasanat dalı kurul kararına dayalı olarak ilgili anabilim dalı başkanlıkları

tarafından enstitü kuruluna sunulur. Enstitü kurulunun görüşü alındıktan sonra Senato tarafın-

dan onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile diğer enstitü anabilim/anasanat dallarından veya başka yükseköğretim ku-

rumundan da öğretim üyesi görevlendirilebilir.

(4) Bir lisansüstü dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü kurulu tarafından

belirlenir.
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(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında

verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce alma-

dıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(7) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile

haftalık uygulama ve/veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(8) Tezli yüksek lisans ve doktora programında ders aşaması en az iki yarıyıldır. Her

yarıyılda öğrenci en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında verilen dersler zorunlu

ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler enstitü anabilim/anasanat dalı programındaki zo-

runlu kredinin %50’sini geçemez.

(10) Danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalının onayı ile öğrenci, enstitülerin di-

ğer anabilim/anasanat dallarından veya ayrıca enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yük-

seköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı zorunlu kredinin

%50’sini geçemez.

(11) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir.

(12) Her lisansüstü ders için ilgili öğretim üyesi tarafından ders tanıtım formu hazırlanır.

Ders tanıtım formları ders planları ile aynı zamanda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığınca enstitüye gönderilir ve enstitü tarafından en geç kayıt döneminin başında ilan edilir.

Tanıtım formu olmayan ders açılmaz.

(13) Ders saydırma işlemleri ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme

tarihlerinde yapılır. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce yurt içi/yurt dışı başka bir li-

sansüstü programdan almış olduğu zorunlu kredinin en çok %50’sini danışmanın ve enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu

programa saydırabilir. Yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler kesin kaydını yaptırdığı tarihten

itibaren ders saydırma işlemlerini yaptırabilir.

(14) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğ-

retim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile krediden sayılabilir.

(15) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notunun değerlendiril-

mesi ders alınan yükseköğretim kurumunun not esaslarına uygun olarak yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin %70’ine katılmak zorun-

dadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenci, de-

vamsız olduğu derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu ders ile ilgili yarıyıl sonu değerlendirmesi,

ders tanıtım formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygun olarak yapılır. Yarıyıl sonu

sınav programı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca duyurulur.
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(2) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi, ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya da-

nışmanının önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile zorunlu dersler ha-

riç, başarısız olduğu ders yerine aynı kredi değerinden az olmamak koşuluyla başka bir ders

alabilir.

(3) Mazereti kabul edilirse mazereti nedeniyle ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına gi-

remeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan mazeret sınavına girerler. MZ (mazeretli) notu, ya-

rıyıl sonu sınavına ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle gire-

meyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından

önce yapılarak, başarı notu ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde MZ notu, FF’ye dönüşür.

Başarı notunun tespitine ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ders tanıtım formunda

belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir. Öğrencilere aldıkları kredili dersler için

aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Yüzlük Not Ağırlığı Harfli Not Dörtlük Not

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

64 ve altı FF 0,00

- DZ 0,00

(2) Ayrıca, birinci fıkradaki harfli başarı notlarının dışında kalan değerlendirmeler için

aşağıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı.

b) K: Başarısız.

c) GM: Öğrencinin girmediği sınav.

ç) MU: Muaf.

d) DZ: Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler. DZ notu, FF notu ile eşdeğerdir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm

derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-

lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane

olacak şekilde yuvarlatılır. Mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalaması tezli ve tezsiz

yüksek lisans programlarında en az 2,00, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az

2,50’dir.

(4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için tezli/tezsiz yüksek lisansta en az (CC), doktora

ve sanatta yeterlik programında ise en az (CB) almak gerekir.

(5) Tez çalışması, seminer ve dönem projesi, uzmanlık alan dersi ve uygulamalı teknik

öğretilen dersler kredisiz olup, başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir ve not or-

talamasına katılmaz.

(6) Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (GM) notu verilir ve (FF) olarak işlem

görür.
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(7) Sınav sonuç listesi dersin öğretim üyelerince sınav tarihini izleyen en geç on gün

içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Sınav evrakları

ilgili öğretim elemanı tarafından iki yıl boyunca saklanır.

(8) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilek-

çesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç yedi iş günü içinde enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığına teslim eder, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini

ilgili öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca karara

bağlanır. Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde

düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınav-

larından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir ay içinde düzeltilmiş olması ge-

rekir.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 23 – (1) Senato tarafından belirlenen esaslara göre mazereti kabul edilen du-

rumlardaki öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı ve tezsiz

yüksek lisansta en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en çok iki yarıyıl, doktora/sanatta ye-

terlikte en çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.

(2) Kaydını donduran öğrenci, ilgili yarıyıl/yarıyıllarda öğrenimine devam edemez, ya-

rıyıl sonu sınav/sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bir öğrencinin aşağıdaki hallerde enstitü yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması,

b) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

bir alanda araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, sonuç elde etme, yazılı

ve sözlü sunum yeteneğini bilimsel etik çerçevesinde kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az

sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,

her yarıyıl ders ve tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
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Süre

MADDE 25 – (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) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en

erken dördüncü yarıyılın sonunda mezun olabilir.

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

başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci

için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını

da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında

veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dalla-

rında tam zamanlı görevli en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders veren öğretim

üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-

nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-

şilerden olabilir. Bu atama danışmanın talebi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğretim üyelerinin atanabileceği en fazla danışmanlık sayısı ve danışmanlık yapa-

bilme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman

atanması durumunda, iki adet ikinci tez danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlı-

ğına sahip sayılır.

(4) Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine de

kayıt yaptırır. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her

yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük

ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini

almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve

enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(5) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili enstitüye gerekçeli baş-

vurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Da-

nışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışman-

lığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği

altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir

kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden

sona erer. Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlık-

ları, ayrıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yazılı başvurularını yapmaları halinde, süreç ta-

mamlanıncaya kadar devam edebilir.
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Yüksek lisans tez konusunun ve başlığının belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 27 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin danışma-

nıyla beraber belirlediği tez konusu ve başlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye

önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından danışmanın onayını taşıyan tez konusu

ve başlığı değişikliği formu enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez savunma sınavı sırasında tez adı değişikliği önerilmesi halinde, değişiklik önerisi

jüri üyelerinin çoğunluk/ortak kararıyla raporda belirtilir. Tez adı değişikliği enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu

tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan tez çalışması yazım kurallarına 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 tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi ens-

titüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez

ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti

halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının

ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri

üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez da-

nışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve

biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi

tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden olu-

şur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından

oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanat çalışmasını sunan öğrenciler ayrıca jüriye raporunu destekleyen çalışmala-

rından oluşan bir sergi sunarlar. Sanat çalışması savunma sınavının ve serginin yapılacağı yer

ve tarihler, enstitü anasanat dalı tarafından en az on gün önce duyurulur ve sınav izleyicilere

açık olup öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav

tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katı-

lamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-

lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(7) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir

tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar

verir.
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(8) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir ve karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda
gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık
olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dı ile enstitünün belirlediği sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden öğrenci tezli yüksek lisans diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) 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.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları normal, ikinci veya uzaktan lisansüstü öğretimde

yürütülebilir.
(3) Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersi

olmak üzere en az 60 AKTS’den oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dö-
nem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zo-
rundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi YÖK

tarafından belirlenen usullere tabidir. Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri

uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

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

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için yirmi

bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi ders,

en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Bu program; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki

kredilik on dört ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak

üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu 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.

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

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.
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Doktora süresi
MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

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

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

için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını
da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında
veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dalla-
rında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans
ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tez danışmanı atanır.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, uzman-
lık alanı, tez konusu veya yöntemi ile ilgili olan ve bu alanda çalışmaları bulunan ikinci tez
danışmanı atanabilir. Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanma-
sına ilişkin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır.
İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından
veya danışmanı belirlenmeyen öğrenciler için anabilim dalı başkanları tarafından yürütülür.
Ders kayıtları, tez danışmanı onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalına gerek-
çeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçek-
leşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanındaki temel

konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık
gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin
yeterlik sınavı Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
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(2) Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri, en geç beşinci yarıyıl

sonuna kadar; lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyıl

sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü

yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesinin görev süresi üç yıl olup komite üyeleri bir sonraki

dönemde tekrar görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde, öğretim üyesinin komite üyeliğin-

den ayrılmak istemesi veya anabilim dalından ayrılması durumunda yeterlik komitesinde de-

ğişiklik yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik komitesi tarafından, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-

lamak ve değerlendirmek amacıyla önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi başka yük-

seköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi tara-

fından önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye ile-

tilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı

sınavından başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için

yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Sınav jü-

rileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden

bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-

ramı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava

girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencinin doktora

programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Yeterlik sınavında başarılı olamayan, lisans derecesi ile doktora programına kabul

edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci, yazılı başvurusu sonra-

sında, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına

geçebilir.

Tez izleme komitesi

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

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir

tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. Üyelerin

belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim

üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına

katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları

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

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

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez yazım kurallarına göre hazırlanan

söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme

komitesi üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

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

sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danış-

manla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, takip eden yarıyıldan iti-

baren Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez

toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-

lenir. Tez izleme komitesi toplantıları enstitü yönetim kurulu kararıyla telekonferans yöntemiyle

de yapılabilir. Karar ve rapor, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç

gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına

girmek zorundadır. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Ancak tez konu-

sunda değişiklik yapmadan tez izleme komitesi üyelerinin kararıyla tez başlığında değişiklik

yapılabilir.

(7) Mazeretsiz olarak tez izleme komitesine raporunu süresi içinde sunmayan veya sa-

vunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez izleme komitesi toplantıları eksik üye ile yapılamaz.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu tarafından

belirlenen ve Senato tarafından onaylanan tez çalışması yazım kurallarına uygun biçimde yazar

ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için öğrencinin tezi ile ilgili

ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş en az bir ma-

kalesinin veya uluslararası kongrelerde sunulmuş ve bildiriler kitabında basılmış bir bildirisinin

bulunması ön şart olarak aranır. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye

teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez ile bir-

likte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-

linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az dört tez izleme komitesi raporu su-

nulması gerekir. Öğrencinin tez izleme komite toplantılarından en az üçünde başarılı olması

gerekmektedir.

(5) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının

ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri

üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, üçü tez izleme komi-

tesinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az ikisi

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi

tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden olu-

şur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından

oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav

tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına

katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri

toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir

tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar

verir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak

değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda

gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Tez savunma sınavı sırasında tez adı değişikliği önerilmesi halinde, değişiklik öne-

risi jüri üyelerinin çoğunluk/ortak kararıyla raporda belirtilir. Tez adı değişikliği enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir.

(13) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

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

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün

belirlediği sayıda doktora tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yö-

netim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

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

zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası

elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-

derilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

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

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

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

öğrencinin çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu
dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hal-
lerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anasanat dallarında tam zamanlı görevli,
başarıyla tamamlanmış en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans ya
da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın ve enstitü anasanat dalı başkanlığının
ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin gerekçeli önerileri enstitüye iletilir ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da önerilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi,

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

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
kişisel bir etkinlik yapmış olması ön şart olarak aranır.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, sınav tarihi, yeri ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez

danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, en az

ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş asıl ile biri başka

bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez da-

nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde toplanarak

öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından

oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav

tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katı-

lamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-

lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir

tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar

verir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci

başarılı olarak değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü

ile ilişiği kesilir.

(11) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-

natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri

halinde 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

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

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş enstitünün belirlediği sayıda tez kopyasını tez sınavına giriş tarihin-

den itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-

renci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç

ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faali-

yetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İl içi şartı

MADDE 48 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar il dı-

şında sürdürülemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygu-

lanır.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık

MADDE 50 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta

ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin işlemleri

MADDE 51 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası

alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin

tesislerine giremezler.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; yabancı dil hazırlık sınıfları hariç

İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürü-

tülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, sınavlar ve mezuniyetlere ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her

yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde

bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, öğrenci çalışma yükünü esas alan, öğretim

birimi kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,

b) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci gru-

bundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir

yöntemle belirlenmesini,

c) Danışman: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları,

yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince

izleyip yardımcı olan öğretim elemanını,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-

lama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,

d) Eşdeğer ders: Başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış ve ilgili yönetim ku-

rulu tarafından söz konusu programın müfredatında bulunan bir derse karşılık sayılmış olan

dersi,

e) Fakülte: İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Bir öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı

tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpıl-

masıyla elde edilen çarpımların toplamının tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünmesiyle

hesaplanan notu,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokul-

larında yüksekokul kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve

meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Meslek yüksekokulu: İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eği-

tim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,
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ı) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değer-

lendirildiği sistemi,

i) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

j) Öğrenci çalışma yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edilebilmesi

için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında bilgi top-

lama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına çalışarak

öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi,

k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,

l) Ön şartlı ders: Bölüm/programda yer alan bir dersin alınabilmesi için önceden başa-

rılması gereken dersleri,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Özel öğrenci: Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen

veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları Üniversitede kalmak şartıyla farklı

bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmesine ilgili yönetim kurulu kararı ile izin ve-

rilen öğrenciyi,

o) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

p) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal eğitim sisteminde var olan tüm eğitim öğretim

düzeyleri için öngörülen yeterlilikler ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren siste-

mi,

r) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere devamını gerek-

tirmeyen öğretim şeklini,

s) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) Yüksekokul: İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim

yapılan yüksekokulları,

ü) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilikler kapsamında YÖK tara-

fından belirlenen ve tanımlanan, yükseköğretim içinde yer alan ön lisans, lisans, yüksek lisans

ve doktora düzeyindeki eğitim ve öğretim programları için öngörülen yeterlilikler ile bunların

birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren yeterlilikler sistemini,

v) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt yaptırmak ve başarmak

zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Üniversiteye kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt

işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Kayıt tarihleri, kayıt şekilleri ve öğren-

cilerden istenen belgeler, Üniversite tarafından belirlenir ve internet sayfasından ilan edilir.
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Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak

işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağla-

yamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı be-

yanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulun

önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla her biri, yarıyıl sınavları hariç en az

on dört hafta ve yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak Sena-

tonun kararı ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı üç

yarıyıldan oluşabilir.

(3) Üniversitenin akademik takviminde bir yarıyıl, öğretimin başladığı günden bir son-

raki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir. Bu süre, final sınavları ile bütünleme sınav-

larının başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri, kayıt yenileme tarihleri ve yarıyıl/yılsonu sınav

tarihlerini içeren akademik takvim, YÖK tarafından tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca

belirlenir. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.

(5) Fakülte ve yüksekokullar, gerektiğinde güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve

yaz okulu açabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından

karara bağlanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 6 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında

eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün ona-

yıyla bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı

dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yabancı dilde yeterlilik/seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının

açılması, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Türkçe yeterlilik/seviye tespit sınavını başaran veya Senato tarafından

kabul edilen kuruluşlar tarafından verilmiş yeterlilik sınav sonuçlarını ibraz edebilen yabancı

uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlilik/seviye

tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe

hazırlık sınıfına devam eder. Yabancı öğrencilerin yerleştirmesi, kayıt ve yeterlilik sınavları

gibi konularda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında

örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün ona-

yıyla uzaktan, yaygın, açık, dışarıdan, ikinci öğretim, yaz öğretimi ve diğer öğretim türleri de

yapılabilir.
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Azami öğrenim süresi, sınav hakkı ve öğrenci statüsü

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere azami öğrenim süreleri

aşağıda belirtilmiştir:

a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl

olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını

azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi

altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

b) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine uygulanacak esaslar aşağıda belir-

tilmiştir:

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı,

bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan

kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu ye-

rine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için

üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir ders-

ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle iliş-

kileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere

diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sı-

nırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış

dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) İkinci fıkraya göre açılacak sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğ-

renci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami süreler içinde katkı payı veya

öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile

ilişikleri kesilmez.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere verilecek sınav hakkına

ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen

hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınavlarda ise en fazla üç dersten başa-

rısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kay-

beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
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c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-

maları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda

sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları

yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-

sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-

namazlar.

(6) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hak-

kını kullanacağı yarıyılın sınav döneminden iki hafta önce ilgili fakülteye/ yüksekokula/meslek

yüksekokuluna verir.

(7) Bu maddeye ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanu-

nun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine

ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim planı, teorik dersler ve seçmeli dersler ile seminer, atölye, labora-

tuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa staj-

lardan oluşur. Teorik derslerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Uygulama,

seminer, laboratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının

haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında, derslerin kredileri,

AKTS’deki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 15 ve en çok 22 kredi olacak

şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu

durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(4) Bölümler tarafından Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik,

YÖK tarafından belirlenen yeterlilikler kapsamında her diploma programı için düzeyini ve

alan yeterliliklerini kapsayacak şekilde program kazanımları belirlenir.

(5) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri, AKTS’leri

ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve

Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğ-

retim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

Danışman her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak danışmanlığını yaptığı öğrenci-

lerin yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders çıkarma gibi

işlemlerinde yardımcı olur, ders alma ile seçme işlemlerinin ilgili mevzuata ve ders planlarına

uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık, Senatonun belirleyeceği esaslara göre

yürütülür.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak

danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden

öğrenci sorumludur.
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(2) Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içinde kayıt yenileme işlemini ta-
mamlamayan öğrencinin, kayıt yenileme işlemini en geç akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-çıkarma süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Ancak öğrencinin geçerli mazeretinin
bulunması ve mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders ekleme-çıkarma
süresinin bitiminden sonraki bir hafta içerisinde öğrenciye katkı tutarını ödeme ve/veya ders
kaydını yapma hakkı tanınır. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını
yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eği-
tim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu ya-
rıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan
alınan derslerin muafiyetleri için 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk ve-
rildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır.

(5) Ders planından çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili
kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(6) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tek-
rarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’in altında olan
ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda daha önce başarısız olduğu ve/veya DD ve
DC notu aldığı derslerden en fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. GANO’su her yarıyıl
sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla
40 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. Yandal ve çift anadal öğrencileri için bu sınır 45 AKTS’dir.
Bu sınırlamalar gerekli hallerde Senato kararıyla değiştirilebilir.

(8) Bulunduğu yarıyılda alması gereken 30 AKTS’den az dersi bulunan öğrenciler, da-
nışmanın onayı ile 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bir üst sınıftan ders alabilirler.

(9) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, GANO’su 2,80 ve üstünde olan
lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders
olmamak şartıyla danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak
derslere kayıt yaptırabilirler.

(10) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bu dersin yerine aynı yarıyılda açılan
diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Öğrenci bu derslerin devam şartını yerine getirmek
zorundadır. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu ge-
çerlidir.

(11) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler, öncelikle alttan
alacakları başarısız oldukları dersleri ve alt yarıyılda hiç almadığı dersleri seçmek zorundadır.

(12) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu geçersiz sayılır.

(13) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversitenin di-
ğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından
ders alabilirler.

(14) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen esas-
lara uygun olarak Üniversiteden ders alabilirler.

(15) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 20 nci maddeye göre
dönüştürülerek değerlendirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler, zorunlu, seç-

meli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.

(2) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir. Ayrıca

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği

uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu dersler-

dendir.

Değişim programları

MADDE 15 – (1) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile Avrupa Birliği

eğitim ve gençlik programları, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma

ve yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun belirleyeceği ilave koşul-

lara göre yapılır.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik ders saatlerinin

%30’undan, uygulama ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız

sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil amacıyla

yurt içi ve yurt dışında bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyet ile yarışmalara katılan öğ-

rencilere kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından faaliyet süresince izin verilebilir. Bu

durumdaki öğrenciler izin süresi içerisinde takip etmesi gereken derslerden devamsız sayıl-

mazlar ve bu durumdaki öğrenciler için o yarıyılda yapılan ara sınavlar için birim yönetim ku-

rulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse, devam

koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki yarıyıllarda alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı

ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam durumu ilgili bölüm başkanlıklarının hazır-

lamış olduğu ders planlarında belirtilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 17 – (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan

her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu

almak gerekir.

(2) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu tarihten itibaren on beş

gün içerisinde daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı

oldukları derslerden muaf olmak istediklerini belirten dilekçelerini bağlı bulundukları birime

verirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurulca değerlen-

dirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 20 nci maddede belirtilen notlara

dönüştürülerek not döküm belgesinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.
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(3) Özel öğrencilik ve değişim programları kapsamında ders alan öğrenciler için ilgili

kurul tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği

kabul edilen derslerden alınan notlar bu Yönetmelikte tanımlanan notlara dönüştürülerek not

döküm belgesinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, muafiyet sınavı, uygulama sınavı, sözlü sınav, mazeret sınavı, yeterlilik sınavı ve ek sı-

navlardır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların

sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağı, uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların

nasıl değerlendirileceği sınav tarihinden önce ilgili birim yönetimince belirlenir ve öğrencilere

ilan edilir.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bir yarıyılı kapsayan

dersin final sınavı o yarıyılın, iki yarıyılı kapsayan dersin final sınavı ise ikinci yarıyılın so-

nunda yapılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için 16 ncı maddede belirtilen devam

koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

(4) Bütünleme sınavları, yarıyıl/yıl sonunda, final sınavında başarılı olamayan öğren-

cilere, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere ya-

pılan sınavlardır. Bu sınavlarda alınan not, final sınavında alınan not gibi değerlendirilir.

(5) Sınavlara ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurulca onaylanan ders tanıtım form-

larında belirtilir ve yarıyıl başında ilan edilir.

(6) Sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o yarıyılın sınavlarından on

beş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin yarıyıl sonu sınavı yıl sonunda

yapılır.

(7) Sınav sonuçları, ilgili sınav takviminin sona ermesinden itibaren beş gün içinde ilan

edilir.

(8) Öğrenciler sınavlara, öğrenci kimlikleri ile ilân edilen gün, saat ve yerde girmek

zorundadır. Öğrenci kimliği yanında bulunmayan öğrenciler, ilgili birim uygun gördüğü tak-

dirde, yeni tarihli öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınavlara girebilirler. Belirtilen gün ve

yerde sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır.

Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan

öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Soruşturma sonucunda

kopya çektiği kesinleşen öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu verilir.

(9) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda tutanak ile ilgili fa-

külteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır. İki yılın

sonunda sınav evrakları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri tarafından imha

edilir.
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Mazeret sınavı ve tek ders sınavı

MADDE 19 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, sadece ara sınav-

lara giremeyen öğrencilere, mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren on beş iş günü

içerisinde bir dilekçe ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmesi halinde ilgili yönetim kurulu

kararıyla mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, ilgili birim yönetim

kurulunca ilân edilen tarihlerde kullandırılır. Belirlenen tarihte mazeret sınavlarına herhangi

bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(2) Mezuniyetleri için staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine

getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak

için gereken 2,00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun kat-

kısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri

bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sına-

vında başarılı olmak için en az DD harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlen-

mesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı

payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Başarı değerlendirmesi ve notlar

MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı en az %40, en

çok %60 olabilir. Bir dersin başarı notu, dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlen-

dirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato

tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye ilgili öğretim

elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen

başarı notları verilir:

a)

Başarı Notu Katsayı Anlamı Puanı

AA 4,00 Pekiyi 90-100

BA 3,50 İyi-Pekiyi 85-89

BB 3,00 İyi 80-84

CB 2,50 Orta-İyi 70-79

CC 2,00 Orta 60-69

DC 1,50 Zayıf-Orta 55-59

DD 1,00 Zayıf 45-54

FF 0,00 Başarısız 44 ve altı

GR 0,00 Girmedi

YT Yeterli

YZ Yetersiz

MU Muaf

DZ Devamsız başarısız

b) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not

ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır.

Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu ve-

rilir.
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c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uy-

gulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-

ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

d) GR (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan

öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına

girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir

not alması gerekir.

(3) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili

dersten başarısız sayılır.

(4) Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esaslarına göre hesaplanan ham başarı notu

45 ve altında olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmadan FF, ham başarı notu; 60 ve üstünde

olup, bağıl notu DC ve altında olan öğrenciler bağıl notlarına bakılmadan CC, 90 ve üstünde

olup bağıl notu AA’nın altında olan öğrenciler ise bağıl notlarına bakılmadan AA notu alır. Or-

tak zorunlu derslerde yarıyıl/yıl sonu sınavının ders ham başarı notuna etkisi %60’tır.

Not ortalamaları ve başarı

MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl sonun-

da öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve GANO’su ile belirlenir. Bu amaçla,

kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun kat-

sayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi

ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl

not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GANO’su elde edilir. Üni-

versiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin GANO’su, devam etmekte oldukları

programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları

derslerden ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldık-

ları notlar hesaba katılarak belirlenir. GANO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması ha-

linde bu dersten alınan en son not, seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması du-

rumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki

basamaklı olarak gösterilir.

(2) GANO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler.

(3) Normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden GANO’su

3,50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi, GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur

öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri

diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler yüksek onur ve onur öğ-

rencisi olarak mezun olamazlar.

Programın bitirilme koşulu

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için

GANO’sunun en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

(2) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumları her bölümde/programda

bölüm başkanının başkanlığında en az üç öğretim elemanından oluşan mezuniyet komisyon-

larınca incelenerek on iş günü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulur.
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Genel ağırlıklı not ortalaması yükseltme

MADDE 23 – (1) Bir öğrenci GANO’sunu yükseltmek amacıyla öğrenim süresi bo-
yunca daha önce CB, CC, DC veya DD alarak başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde
tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek sınav hak-
larından yararlanamazlar.

Sınavlara itiraz

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı
tarihten itibaren yedi gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz, ilgili fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde
yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra en geç on
iş günü içerisinde karara bağlanır. Tek ders sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz süreleri Senato ta-
rafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar ve Belgeler, İlişik Kesme, Yan Dal, Çift Anadal Programları,

Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler

Mezuniyet işlemleri

MADDE 25 – (1) Kayıtlı oldukları birimin eğitim-öğretim programını başarıyla ta-
mamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Mezuniyet işlem-
leri, öğrenci işleri kayıtlarının, danışman tarafından kontrol edilip onaylanmasıyla tamamla-
nır.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 26 – (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren
mezuniyet transkripti, diploma eki ve kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya li-
sans diploması verilir.

(2) Diplomaların hazır olmadığı durumlarda öğrencilere, geçici mezuniyet belgesi de
verilebilir.

(3) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan,
GANO’su en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve du-
yurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön
lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(4) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse, kayıtlı olduğu programın ilk dört ya-
rıyılını en az 2,00 GANO’yu sağlayarak ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başararak
tamamlaması halinde ilgili alanda ön lisans diploması almak için başvurabilir. Başvurunun
ilgili yönetim kurulunca onaylanması üzerine ön lisans diploması verilir.

(5) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzen-
lendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini
tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olması veya kendi isteği ile kaydını sildirmesi ve bir başka yükseköğretim kurumunun aynı
düzeydeki programında öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edilmesi durumlarında
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı

payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Yan dal programları

MADDE 28 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerden isteyenler, kendi

lisans programlarına ek olarak ilgi duydukları belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına imkan

sağlayan, sertifikaya yönelik bir yan dal programına kaydolabilirler. Yan dal programı ayrı bir

lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal programı, ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla

açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin

işbirliği Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 29 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulu içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka

bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hu-

suslar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-

çiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine uygun olarak ilgili fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun

önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Mazeretler

MADDE 30 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen esas-

lar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli

nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren onbeş iş günü için-

de ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuruda bulunulması

gerekir.

(2) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler,

ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayıl-

maz.

İzinler

MADDE 31 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya

çıkması halinde yarıyıl başlangıcından önce başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kara-

rıyla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilere bu nedenlerle eğitim-öğretim süresi içinde

bir kez izin verilebilir.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen öğrencilerden Üniversiteye kayıt olduğu

ilk yarıyıl hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süre-

sinden sayılmaz.

(3) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda ders kayıtlarını yaparak öğrenim-

lerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı

bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir.
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Kayıt dondurma
MADDE 32 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, doğal afet, tutukluluk, mah-

kumiyet, askerlik, ailevi ve ekonomik nedenlerle, bağlı bulundukları fakültelere kayıt dondurma
için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı don-
durulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci
izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde
ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mah-
kumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle
yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren
onbeş gün içinde başvurulması gerekir.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl kayıt don-
durulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkumiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hal-
lerin süresi kadardır. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl so-
nunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüğe
başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler
dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

yatay ve dikey geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yük-

sekokulu öğrenci işleri birimine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-
pılır. Öğrenci, adres değişikliklerini ve iletişim bilgilerini, öğrenci bilgi sisteminde giriş yaparak
ya da adres ve iletişim bilgilerini tam ve doğru şekilde içeren bir dilekçe ile güncellemek zo-
rundadır. Aksi halde öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri ad-
resine tebligat yapılmakla veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sa-
yılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2016 tarihli ve 29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 47 nci maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi

Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurulan

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2016 29729
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Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b) Araştırma Birimi: Merkezde Faaliyet Gösteren laboratuvarı,

c) Birim Sorumlusu: Merkezde Kurulmuş Olan Araştırma Birimi Sorumlusunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez (YETEM): Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

g) Ür-Ge: Ürün Geliştirmeyi,

ğ) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

h) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yenilikçi teknolojiler Ar-Ge araştırma altyapısı oluş-

turmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.

b) Merkezin araştırma altyapısını ve imkânlarını, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen

ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel sektör ile

diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını koordine etmek.

c) Özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları ile işbirliği içinde projeler hazırlamak

veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara

sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülmesini koordine etmek.

ç) Merkez faaliyet alanı kapsamındaki konularda, disiplinler arası proje hazırlanması

amaçlı çalışmalar yapmak.

d) Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi teknolojiler alanında üst düzeyde araş-

tırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

e) Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği konusunda çalışmalar yapmak.

f) Özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yürütülen projelere destek

vermek.
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g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda teknoloji geliştirme, uluslararası teknoloji

transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkez bünyesinde bulunan tüm cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, donanım

hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, sarf malzemeleri temin etmek ve ihtiyaç duyulması

durumunda, araştırma altyapısı, cihazların kullanımı, çalışma güvenliği gibi konularda eğitim

programlarını düzenlemek ve organize etmek.

h) Yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle bilimsel, stratejik ve teknik konu-

larda protokol, sözleşme ve/veya anlaşma ile düzenlenmiş işbirlikleri yapmak.

ı) Merkez faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, çalıştay,

konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayım yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzen-

lemek veya düzenlenenlere katılmak.

i) Yüksek donanımlı araştırmacıların yetiştirilmesini desteklemek.

j) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin araştırma projeleri ve diğer

bilimsel çalışmalarını desteklemek, öğrencilere staj ve iş yeri eğitimi imkânı sağlamak.

k) Üniversitenin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ulusal ve uluslararası dü-

zeyde gerekli diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu Merkez

ile ilgili her türlü sorumluluğa haizdir. Yönetim kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları,

kurulacak araştırma birimleri sorumluları ile danışma kurulu tarafından seçilmiş iki öğretim

üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

(3) Yönetim Kurulu Müdür, yokluğunda müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.

Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1)Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedeflerini, danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak be-

lirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

b) Merkez imkânlarının paydaşlar tarafından kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hiz-

met bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Merkezin stratejik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yıllık performans göstergele-

rini belirlemek.
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ç) Danışma kurulu önerilerini de dikkate alarak Merkezin yıllık eylem planı ile yıllık

faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

e) İhtiyaca göre yeni yatırım planları hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Gerekli görülmesi halinde merkezin faaliyetlerini iş bölümü çerçevesinde yürütmek

üzere araştırma birimi kurulmasına karar vermek ve bu kararı Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 9 – (1) Danışma kurulu; Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak; daha

önce Merkezde görev yapmış merkez müdürleri ile Kalkınma Ajansından, Ticaret ve Sanayi

Odasından, KOSGEB’den, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünden, Süleyman

Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden, Teknokentten, Isparta Belediyesinden birer

temsilci, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Ar-Ge veya Ür-Ge konusundan temayüz etmiş

iki sanayici, fakülte dekanları (veya fakülte dekanlarının görevlendireceği bir öğretim üyesi)

ve KÜSİ il temsilcisinden oluşur.

Danışma kurulunun görevleri ve toplanması

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planı ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik he-

defler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve raporlamak.

c) Yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

(2) Danışma kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az 1 defa toplanır.

Müdür

MADDE 11 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezde faaliyet gösteren araştırma bi-

rimlerinin çalışma alanlarından herhangi birinde çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyesi

unvanına sahip üniversite personeli arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür

son kez olmak üzere bir defa daha görevlendirilebilir. Müdür en çok üç yıl için en fazla üç yar-

dımcıyı Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile müdür yardımcıla-

rının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve Merkez araş-

tırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak, Merkezi her düzeyde temsil etmek.

b) Merkez ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte yönetim kurulunun gö-

rüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

c) Merkez faaliyetlerini stratejik hedef ve eylem planına uygun şekilde yürütmek.

ç) Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

d) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri araştırma birimi sorumluları aracılığıyla iz-

lemek, değerlendirmek ve raporlamak, istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
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e) Merkez bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayına sun-

mak.

f) Merkezin ulusal/uluslararası proje süreçlerini yürütmek ve Yönetim Kuruluna rapor-

lamak.

g) Merkez imkanları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanı-

tılmasını sağlamak.

ğ) Gerektiğinde kurulları toplantıya çağırmak.

h) Merkez binasındaki fiziki mekânların kullanım amacına uygun olarak planlanmasını

ve kullanılmasını sağlamak.

ı) Araştırma birimlerine, ilgili araştırma biriminin çalışma alanında çalışmaları ve ya-

yınları bulunan öğretim üyeleri arasından, birim sorumlusu görevlendirilmesini sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür, Merkez ve bağlı araştırma birimlerinin araştırma kapasitesinin rasyonel bir

şekilde kullanılmasında, Merkezde gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Ar-Ge, Ür-Ge

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin

yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci

derecede sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından kurum içinden veya dışından görevlen-

dirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekti-

ğinde Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ilgili biriminde kullanılmak üzere de-

mirbaş listesine kayıt yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümlerine ve Senato veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/218 

KARAR NO : 2017/243 

DAVACI : K.H. 

MÜġTEKĠ : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, 

VEKĠLĠ : AV. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : AKBAR RASOULPOUR GHARAMALEKI, Rasoul ve Sakine 

oğlu, 25/12/1982 TABRIZ/ĠRAN doğumlu. 

SUÇ : EĢyayı, aldatıcı iĢlem ve davranıĢlarla gümrük vergileri kısmen veya 

tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak 

SUÇ TARĠHĠ : 19/10/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 01/06/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

EĢyayı, aldatıcı iĢlem ve davranıĢlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin 

ülkeye sokmak suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetine karar verilmiĢ olup, yabancı 

uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın ve verilen istinaf 

dilekçesinin 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı, Ġlan olunur. 8467 

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

ESAS NO : 2014/500 

KARAR NO : 2017/598 

SANIK : Malek KHALEL- Ismael ve Hafeza oğlu, 1983 Suriye D.lu. 

Suriye nüfusuna kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder 

SUÇ : 5607 S.Y Aykırılık 

SUÇ YERĠ : Hatay/Merkez 

SUÇ TARĠHĠ : 11/03/2014 

KARAR TARĠHĠ : 22/06/2017 

KANUN MADDESĠ : 5607 S.Y.3/18 

VERĠLEN CEZA : 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 80 TL Adli Para Cezası 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete‘de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 8436 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2017 – Sayı : 30232 

 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/8  

KARAR NO : 2017/173 

DAVACI : K.H. 

SANIK : TURGUT ARSLAN, ġükrü ve Sıdıka oğlu, 01/01/1967 Diyarbakır 

d.lu, Antalya, Kemer, Göynük N.klı, Beldibi Atatürk Cad. 

ÇifteçeĢmeler Mah. PTT Yanı No: 458 Göynük Kemer Antalya 

adresinde oturur. 

  TCK NO: 16723469536 

SUÇ : Hakaret, Mala Zarar Verme, Yaralama, Silahla Tehdit, Tefecilik 

Yapmak, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

AteĢ Etme, Silahla Tehdit, Tehdit, 

SUÇ TARĠHĠ : 17/10/2013 - 02/11/2013 - 02/10/2013 - 13/10/2013 - 30/08/2013 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 19/04/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında Hakaret, Mala Zarar Verme, 

Yaralama, Silahla Tehdit, Tefecilik Yapmak, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda 

Silahla AteĢ Etme, Tehdit suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama 

sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/8 Esas 2017/173 Karar sayılı kararı ile 

Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine Görevsizlik verildiği, yukarıda ismi yazılı olan sanık 

Turgut Aslan adresi bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince 

hükmün katılana ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

baĢvurulmadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 8484 

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

ESAS NO : 2017/147 

KARAR NO : 2017/624 

Mahkememizin 02/05/2017 tarih ve 2017/147 Esas-2017/624 Karar sayılı kararı ile 

herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 

TCK.142/2-h maddesi uyarınca sanık Tayfur OGUZ'un (Ekrem ve Ayten oğlu, Ġncirliova-

01/09/1998 D.lu, Muğla-MenteĢe-Dokuzçam nüfusuna kayıtlı, T.C. No: 23897437216), 5 Yıl 

Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Verilen hükme iliĢkin Cumhuriyet Savcısı tarafından 05/05/2017 tarihli istinaf dilekçesi 

ile sanığın eylemini gece sayılan vakitte iĢlediğinin sabit olmasına rağmen, TCK. 143 maddesi 

gereğince cezada artırım yapılmaksızın hükmolunan cezanın eksik tayin edilmiĢ olduğu 

belirtilerek, hükme iliĢkin istinaf talebinde bulunulmuĢtur. 

Mahkememiz gerekçeli kararı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ibraz edilen istinaf 

dilekçesi, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ olup, iĢbu ilan tarihinden itibaren 7 gün 

sonra gerekçeli kararın ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ibraz edilen istinaf dilekçesinin sanığa 

tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı, 

Sanığın tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize vereceği 

veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe ile 

veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine yapılacak 

beyan ile Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesine iĢbu karara karĢı istinaf yoluna baĢvurabileceği ve 

Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçesine istinaden beyanlarını Mahkememize sunabileceği, 

Hususları, adresi meçhul olan sanık Tayfur OGUZ‘a ilanen tebliğ olunur. 

 8468 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 30.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 21.11.2017 Salı günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 21.11.2017 Salı günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (312) 397 33 65 - 66         Faks: (312) 397 33 74 - 71 

 9617/1-1 

————— 

FABRĠKA SATIġ MAĞAZALARINA SARF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000.000 Adet Karton Bardak (Baskılı) 

7oz, 1.000.000 Adet Tepsi Kağıdı (Baskılı), 500.000 Adet Plastik Çatal-Bıçak-Mendil Seti, 

500.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Büyük), 500.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Küçük), 

300.000 Adet Baskılı Börek Kutusu (Büyük), 350.000 Adet Baskılı Börek Kutusu (Küçük), 2.000 

kg Çöp PoĢeti, 50.000 adet Sos Kabı, 50.000 Adet Masa Üstü Peçete, 250.000 Adet Sızdırmaz 

Börek Kutusu (Büyük), 250.000 Adet Sızdırmaz Börek Kutusu (Küçük), 1.000.000 Adet Tahta 

KarıĢtırıcı alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 14.11.2017 Salı günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin 

edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 14.11.2017 Salı günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65-66-67       Faks: (0312) 397 33 74-71 

 9618/1-1 
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14 ADET ARAÇ KĠRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihtiyacı 14 adet araç, 01.01.2018 

tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar, KuruluĢça hazırlanan "14 Adet Aracı Kiralama ĠĢine Ait 

Teknik ġartnamesi" ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlara uygun olarak, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL EK ġARTLAR LĠSTESĠNDE BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, Ģartname bedelini (100.- TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari ġartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler,15.11.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 

Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4 - Ġhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletiĢim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari Ģartnamenin 6. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale. Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 

istekliye vermekte serbesttir. 9575/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3722 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi/Mevkii : Merkez/Çeliktepe 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 9533 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 634 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret Alanı  

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 10.144.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :  304.320.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 29 Kasım 2017 – 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No:3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye‘de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
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g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (29 Kasım 2017) en geç saat 13:00‘a kadar Belediye Encümeni‘ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü‘ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5     34134 

Fatih/ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir.  

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9596/1-1 

—— • —— 

DE 24000 TĠPĠ TREN SETLERĠNĠN TAMĠR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

1000 ADET SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/556210 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 1000 Adet Soğutma Radyatörü Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

08/12/2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9519/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

AĢağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 

kapsamında Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi; 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 36. Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 5. Kısım 10321 Ada, 1 parsel, (5.042,00 m²) 

üzerine Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi. 

Yapı yaklaĢık maliyeti muhammen bedeli :  8.894.088,00.-TL + KDV 

Geçici teminat bedeli :     266.823,00.-TL 

1 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 5. Kısım Ġhalesi 16.11.2017 tarihinde 

PerĢembe günü saat 14:00 da Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10‘daki Belediye Hizmet binasının 1. 

Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENĠ‘nce yapılacaktır. 

2 - Ġhale suretiyle yaptırılacak olan Kat KarĢılı ĠnĢaat Yaptırılması iĢine ait idari Ģartname 

her gün çalıĢma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Belediye 

Hizmet Binası 1. kat DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde 

görülebilir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar her bir ihale ġartnamesi ve ekleri için 5.000,00 (BeĢ Bin) TL 

bedel karĢılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. 

4 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki 

ihalenin yapılacağı Encümen BaĢkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) 

makbuz karĢılığında verilmesi Ģarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 

açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar (12:00) 

komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Ġhale Komisyon BaĢkanlığı‘na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

7 - Ġstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30‘un altında (%30 dahil) 

teklif veremeyecektir. Ġdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul 

edilmeyecektir. 

8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

9 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

10 - Ġhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN‘ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 

ise; Ġta Amiri‘nin ONAY‘ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri‘nin ihaleyi fesh etmesi 

halinde, iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

11 - ĠĢin bitirme süresi sözleĢme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır. 

12 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢi idari 

Ģartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

13 - Bu ihaleye Ortak GiriĢim olarak teklif verilebilir. Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel 

kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

Ġsteklilerin: 

A) Ġkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye‘de bir adres göstermesi 

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2017 yılı vizeli), 

1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

C) Ġmza sirkülerini vermesi, 

1. Gerçek kiĢi olması halinde kiĢinin noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

D) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

E) Teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

Yabancı iĢtirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmıĢ olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 

sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye‘deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

F) Her bir ihaleye ait ĠĢin keĢif bedelinin %3‘ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi, 

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler 

Ġsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleĢmeye dayalı iĢin keĢif bedelinin %50‘ü kadar, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın 2017 yılı Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği‘nde 

belirtilen III-A Grubu veya Kamu Ġhale Kurumunun Yapım ĠĢlerinde üst yapı grupları baĢlığında, 

II. grup iĢlere ait iĢ bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iĢ bitirme 

belgesinde belirtilmiĢ olacaktır.) 

2. Ġstekli Ģirket ise onaylı Ģirket tüzüğü ile birlikte Ģirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge, 

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı 

olmadıklarını taahhütname Ģeklinde verecektir.) 

6. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdari Ģartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin 

hazırlanması ve sunulması. 

H) Ortak GiriĢim olarak ihaleye iĢtirak edilmesi halinde, ‗yukarıda istenilen belgelerin 

(G/1‘‘ bendi hariç) tamamı Ortak GiriĢimin ortaklarınca münferiden karĢılanacaktır. Ancak, 

Teminat Mektubu, Ortak GiriĢim ortaklarınca müĢtereken karĢılanacaktır. Yukarıda ―G/1‖ 

bendinde ―Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler‖ bölümünde belirtilen hususlar 

ve niteliklerin tamamını, Ortak GiriĢimin Pilot firmasında bulunması Ģarttır. Ortak giriĢimin diğer 

ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40‘ını sağlaması Ģarttır. 

Ġ) Yer Görme Belgesi (Ġdare tarafından verilecektir) 

J) ġartname Alındı Makbuzu 

Bütün bu belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına iliĢkin adres yazılarak yapıĢtırılacak ve istekli 

tarafından imzalanacaktır. 9590/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/141320 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU 

BAġKANLIĞI ĠNġAAT VE 

EMLAK DAĠRE BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
ADAKALE SOK. NO: 30 

YENĠġEHĠR 
Tel-Faks (0 312) 5856000 - (0 312) 4338549 

Posta Kodu 06420 E-Mail sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Defne Yapı ĠnĢ. Taah. Otom. Tic. Org. 

TaĢ.-Kamuran EKMEN 
 

Adresi 
ReĢatbey Mah. 62013 sok. Mine Apt. 

No: 12/1 Seyhan/ADANA 
 

T.C. Kimlik No. 69937159212  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Adana ZiyapaĢa V.D. 3300288600  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
65156 / Seyhan/ADANA  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9520/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2017 tarih ve 1959 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

Ġlçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46978/1,2 ve 46979/1 sayılı ada/parsellerine iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 06/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9598/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/07/2017 tarih ve 432 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2017 tarih ve 1957 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

Ġlçesi Elvan Mahallesi imarın 46014 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 06/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9599/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı/Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri NöroĢirürji Profesör 2 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent* 1 

 

* Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı yapmıĢ olmak. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, 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 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere cad. No:120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, 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 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

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

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  9354/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ENERJĠ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 11 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında Enerji 

Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı yapılacaktır. 

I) SINAVA KATILABĠLME ġARTLARI 

GiriĢ Sınavına katılmak isteyenlerin aĢağıdaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir: 

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

bendinde yazılı genel Ģartları taĢımak, 

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beĢ 

yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

c) Son baĢvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamıĢ, (A) grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavından (2017 yılında yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan 

türlerinden 80 ve üzeri puan almıĢ olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan baĢlamak üzere, 

öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı 

aday içerisine girmek (öğrenim dalları itibariyle giriĢ sınavına katılma hakkını elde eden en son 

adayla eĢit puan almıĢ adayların tümü giriĢ sınavına çağrılacaktır), 

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili 

bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından onaylanmıĢ fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak 

baĢvurabilirler. Denklik belgesi olmayanların baĢvurusu geçersiz sayılacaktır. 

II) BAġVURU TARĠHLERĠ 

GiriĢ sınavı baĢvuru tarihleri: 13 - 20 Kasım 2017 

III) BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE DĠĞER HUSUSLAR 

GiriĢ sınavına baĢvuru; 

20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde 

yayımlanan "BaĢvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurulmak suretiyle elektronik 

ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dıĢında 

tamamlamıĢ olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp baĢvuru 

formuna eklemeleri zorunludur. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate 

alınmaz. 

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "BaĢvuru Formu" 

doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan baĢvurular geçerli olup, ilanda belirtilen Ģartlara 

uygun olmayan baĢvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 

GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Ayrıca, bu Ģekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıĢtıkları kurumlarına 

bildirilir. 

IV) SINAVA GĠRĠġTE KĠMLĠK ĠBRAZI 

GiriĢ Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.org.tr Kurum 

internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik 

belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava 

alınmayacaktır. 
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V) ÖĞRENĠM DALLARI VE KONTENJANLAR 

GiriĢ sınavı yapılacak 33 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları 

itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aĢağıdaki 

Ģekildedir: 
 

Öğrenim Dalları Kontenjan 

Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

2017 

KPSS 

Puan 

Türü 

Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği 8 32 KPSSP2 

Kimya Mühendisliği/Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 3 12 KPSSP2 

Harita Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği/ 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
1 4 KPSSP2 

ĠĢletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği 2 8 KPSSP2 

Makine Mühendisliği 2 8 KPSSP2 

Bilgisayar Mühendisliği 2 8 KPSSP2 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 4 KPSSP2 

Hukuk Fakültesi 2 8 KPSSP4 

Ġstatistik 3 12 KPSSP12 

ĠĢletme/Ġktisat/Kamu Yönetimi/Kamu Yönetimi ve 

Siyaset Bilimi/Maliye/Uluslararası ĠliĢkiler/Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 

9 36 KPSSP32 

Toplam 33 132  
 
VI) GĠRĠġ SINAVININ YERĠ VE ġEKLĠ 

GiriĢ Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır. 

GiriĢ Sınavına çağrılan adaylar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır. 

VII) GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak 

belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır. 

V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar için giriĢ sınavı alan bilgisi konuları: 

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel 

Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 

Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletmeler Hukuku, ġirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), 

Ġcra ve Ġflas Hukuku (Genel Hükümler), 

b) Ġktisat Grubu: Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Para ve Banka, Uluslararası Ġktisat, 

Ġstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 

c) ĠĢletme Grubu: ĠĢletme Ġktisadı, ĠĢletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, 

Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, 

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 

Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Genel Muhasebe, 

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Grubu: Anayasa Hukuku, Ġdare 

Hukuku, Ġdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dıĢ politikası, Uluslararası 

iliĢkiler, Uluslararası kuruluĢlar. 
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e) Ġstatistik Grubu: Olasılık ve Stokastik Süreçler, Matematiksel Ġstatistik, Yöneylem 

AraĢtırması, Çok DeğiĢkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı Ġstatistik, 

Zaman Serileri, Deney Tasarımı ve Varyans Analizi, Örnekleme, Regresyon Analizi 

V inci maddede belirtilen mühendislik fakültesi veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar 

için giriĢ sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak 

belirlenecektir. 

Kurumun görev alanına iliĢkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teĢkilat 

kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına iliĢkin temel kanunlar, veri ve politikalar, 

Türkiye‘de enerji yönetimi, Türkiye‘nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, 

uluslararası enerji örgütlenmesi. 

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BAġARI SIRASININ BELĠRLENMESĠ 

GiriĢ Sınavında adaylar; 

a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dıĢında herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA ĠTĠRAZ 

VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriĢ sınavı 

baĢarı puanı olacaktır. 

GiriĢ sınavında baĢarılı olabilmek için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır. 

Sınav sonuçlarına göre giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı 

ayrı baĢarı sıralaması yapılarak, baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle, ilanda 

belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri 

belirlenecektir. GiriĢ sınavından yetmiĢ veya daha fazla puan almıĢ olmak kaydıyla, giriĢ sınavı 

duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon 

tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan 

edilecektir. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği 

tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve 

yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda baĢarılı 

olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınav sonuçları açıklanırken, baĢarılı adayların notlarının eĢit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Sınavda baĢarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece 

baĢarılı olanlar sınavı kazanmıĢ kabul edilecektir. 

Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iĢ günü 

içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından 

en geç on iĢ günü içinde incelenerek karara bağlanır. Ġtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

Ġtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Ġtiraz süresi içinde Kuruma 

ulaĢmayan dilekçeler dikkate alınmaz. 

GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teĢkil etmez. 

Ġlan olunur. 9541/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek 

üzere, Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derecede boĢ bulunan 15 (OnbeĢ) adet MüfettiĢ 

Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu 

Yönetmeliği hükümlerine göre MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Yapılacaktır. 

A - GĠRĠġ SINAVINA BAġVURU ġARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ile en az 

dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt 

içi ve yurt dıĢındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiĢ olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (Seksen) ve daha yukarı puan 

almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan baĢlanarak sıralanması neticesinde 

belirlenecek 300 (Üçyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almıĢ aday/adaylar 

da sınava katılmaya hak kazanacaktır). 

ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ veya erteletmiĢ olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer 

Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son 

fıkrası gereğince baĢvuru koĢulunu taĢıyanlar için otuz beĢ yaĢ Ģartı aranmayacaktır), 

d) Spor Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı giriĢ sınavına ikiden fazla katılmamıĢ 

olmak, 

e) MüfettiĢlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak, 

f) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koĢullarında 

yolculuk etmeye elveriĢli bulunmak, 

g) BaĢvuru formunun imzalı çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaĢtırmak. 

B - BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ: 

GiriĢ Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koĢulları taĢımaları Ģartıyla; 

06/11/2017-14/11/2017 tarihleri arasında saat 24:00'e kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının 

www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e-Devlet Ģifresi 

ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriĢ yaparak baĢvuru 

formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, yüksek öğrenim diploma veya 

mezuniyet belgeleri ile 2017 KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve baĢvuru formunun 

çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 20/11/2017 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar 

"Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Kat: 4 YeniĢehir/ANKARA" adresinde bulunan Spor Genel 

Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikme nedeniyle 20/11/2017 tarihinde saat 18.00'den sonra BaĢkanlığa ulaĢan 

veya gerekli belgeleri ihtiva etmeyen baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 
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Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında baĢvuruda bulunmak isteyen 

adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat baĢvuruda 

bulunacaklardır. 

BaĢvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal 

edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

GiriĢ Sınavına baĢvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine 

iliĢkin belgeleri istemeleri halinde, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki 

bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca 'Aslı Gibidir' Ģeklinde 

onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.) 

C - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ: 

GiriĢ Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki 

aĢamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. 

Sınavın yazılı bölümü 16/12/2017 tarihinde Cumartesi günü Ankara'da tek oturumda 

yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 

04/12/2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun 

www.sgm.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınava girecek adaylar; 04/12/2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz 

konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiĢ olan, kimlik bilgileri, sınav yeri ve sınav 

saati ile sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar, 

ayrıca sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi veya sürücü belgesi ya da pasaportlarını 

yanlarında bulunduracaklardır. 

Yazılı sınavda baĢarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların 

gireceği sözlü sınav yeri ve sınav tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve 

Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca adayların baĢvuru 

esnasında verecekleri elektronik adreslerine yazılı olarak bildirilecektir. 

D - SINAVIN ġEKLĠ VE SINAV KONULARI: 

GiriĢ Sınavı, yazılı ve sözlü Ģeklinde gerçekleĢtirilecektir. Yazılı sınav adaylara aĢağıdaki 

her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20‘Ģer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan 

oluĢacaktır. 

a) HUKUK 

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 

Ġdare Hukukunun Genel Esasları, 

Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet Ġdaresi Aleyhine ĠĢlenen Cürümler), 

Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), 

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 

Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak). 
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b) ĠKTĠSAT 

Ġktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi), 

Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, 

Milli Gelir, 

Milletlerarası Ġktisadi Münasebetler ve TeĢekküller. 

c) MALĠYE 

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, 

Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 

Kamu Giderleri, 

Bütçe ve Bütçe ÇeĢitleri. 

ç) MUHASEBE 

Genel Muhasebe, 

Bilanço Analizleri ve Teknikleri, 

Ticari Hesap. 

d) SPOR 

Spor Genel Müdürlüğü hakkında genel bilgi, 

Genel spor kültürü. 

e) YABANCI DĠL (Ġngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri). 

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Ġktisat, Maliye, Muhasebe ve Spor bilgileri 

ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranıĢları gibi Ģahsi vasıfları da göz önünde 

bulundurulacaktır. 

E - DEĞERLENDĠRME: 

1- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmıĢ sayılabilmek 

için, yabancı dil dıĢındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 60'tan, bu 

sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65'ten aĢağı olmaması gerekir.  

Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır. 

2- Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı 

sınavdaki usuller uygulanır. 

3- Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu 

ortalamasının 65'ten aĢağı olmaması gerekir. 

F - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve ĠTĠRAZ: 

Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor 

Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet 

adreslerinden 20/12/2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru 

ve cevapları ile uygulanmasına iliĢkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığının yukarıdaki adresine en geç 27/12/2017 tarihi saat 18:00‘e kadar 

ulaĢtıracaklardır. 

Ġtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 

Ġlan olunur. 9597/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


