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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri

Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

263 üncü ve 276 ncı maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Araştırma raporu: Dernekler hukuku veya uygulamasıyla ilgili bir konunun ya da Genel

Müdürlüğün görev alanına giren başka bir konunun araştırılması sonucu düzenlenecek raporu,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Başkan: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Başkanını,

Genel Müdür: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

Denetçi: İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını,

Denetim raporu: Bir derneğin faaliyet, kayıt ve işlemlerinin tamamının ya da bir kıs-

mının denetlenmesi sonucu düzenlenecek genel denetim raporu, tevdi raporu, özel denetim ra-

poru veya özel denetim tevdi raporunu,
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Dernek: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekler ile derneklerin şube ve temsilcilik-
lerini; derneklerin üst kuruluşları ve temsilciliklerini; bu kuruluşların yurt dışındaki şube veya
temsilciliklerini; merkezleri yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki
şube veya temsilciliklerini; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekkül-
lerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşek-
külleri,

Eleme sınavı: Merkezi usulle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafın-
dan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),

Giriş sınavı: Dernekler Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına
göre Bakanlıkça belirlenecek taban puan üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü
sınavı veya sözlü sınavını,

İnceleme raporu: Bir veya birden fazla dernekle ilgili olarak belli bir konunun araştı-
rılması sonucu düzenlenecek raporu,

Sınav komisyonu: Giriş ve yeterlik sınavını yapan komisyonu,
Sivil toplumla ilişkiler birimi: İllerde il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü, ilçelerde

ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başka-

nın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak, “Başkana” ibaresi “Genel Müdüre” olarak değiştirilmiş,
beşinci fıkrasında yer alan “Dernekler Dairesi Başkanın” ibaresi “Genel Müdürlüğün” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Denetçilerin çalışmaları, Genel Müdür ve Başkan tarafından düzenlenir.

Genel Müdüre yardımcı olmak üzere bir denetçi, Başkan olarak Bakan tarafından atanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başka-

nın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” iba-
resi “Genel Müdürlüğe” ve “Başkanın” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Genel Müdürün Görev ve
Yetkileri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Başkan” ibaresi “Genel Müdür”ola-
rak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “programlarını hazırlamak” ibaresi “programlarının
hazırlanmasını”olarak, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “sonuçlarını takip etmek” ibaresi
“sonuçlarının takip edilmesini sağlamak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “tarihte 30” ibaresi “yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35” ve (f) bendinde yer alan
“Öğrenci” ibaresi “Ölçme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak
kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü,
istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat sü-
resinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun
ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”
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“Sınavın tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak

üzere sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday, KPSS puan sıra-

lamasına göre sözlü sınava alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “kurulu” ibaresi “ko-

misyonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Sınav Komisyonu” ola-

rak değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ku-

rulu” ibaresi “komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

“Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek olan sınav komisyonu Personel Genel Müdürü-

nün başkanlığında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardım-

cısı, Başkan ve bir Denetçinin katılımı ile teşekkül eder. Sınav komisyonu sınav tarihinden en

çok 15 gün önce Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “kurulu” ibareleri “ko-

misyonu” olarak ve “kurulunca” ibaresi “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer

alan “kurulu” ibareleri “komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ku-

rulunca” ibareleri “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlık

resmi internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlık resmi internet

adresinden adaylara duyurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek

olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan

sıralamalarına göre sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya

hak kazanan adaylara sınav komisyonu tarafından en az 15 gün önce Bakanlık resmi internet

adresinden duyurulur.”

“Sözlü sınav konuları, genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi konula-

rından oluşur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
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Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin

yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Kesin başarı puanı, sözlü

sınavda alınan nottur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeteri

kadar yedek olmak üzere açıklanır” ibaresi “ilan edilen boş kadro sayısı kadar olmak üzere ye-

dek açıklanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık Makamının” ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Giriş sınavına başvuran adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç

listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren üç iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır.

Giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususlar belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu iti-

razlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç beş iş

günü içinde incelenir. İnceleme sonucuna müteakip kesin değerlendirme sonuç listeleri Ba-

kanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir bildirimde bu-

lunulmaz.

Sınav sonuçlarına ait kesin olmayan başarı listelerine itirazlar, listelerin ilanından iti-

baren üç iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hu-

susların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz

dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuç itiraz eden

adaylara yazı ile bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “usül” ibaresi “usul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Baş-

kanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Üçüncü aşamada, araştırma yeteneğini geliştirme ve derneklerle ilgili belli bir konuda

detaylı bilgi sahibi olmaları için Denetçi Yardımcılarına Genel Müdürlükçe belirlenecek ko-

nularda tez hazırlattırılır. Tez komisyonunun oluşturulması, tezin kabulü ve teslimine ilişkin

hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Genel

Müdürlüğe verilmesi gerekir. Tezler, Genel Müdür, Başkan ve bir Denetçiden oluşan komisyon

tarafından değerlendirilir ve komisyon huzurunda Denetçi Yardımcıları tarafından savunulur.

Tezler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve tezlerin kabul edilmesi için en az 70 puan

alınması şarttır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini

sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tezleri

kabul edilmeyenler yeterlik sınavına çağrılmazlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Başkanın” ibaresi “Ge-

nel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – Tezlerini verilen ilave süre içinde sunmayan veya ikinci defa hazırladık-

ları tezleri de kabul edilmeyen veya refakatine verilen Denetçilerin düzenleyecekleri raporlar

da dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen yasak fiil ve davranışları tespit edilen Denetçi

Yardımcıları, Genel Müdürlüğün görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık

Makamının onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Denetçilik mesleğinden çıkarılarak öğre-

nim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30 – Dernekler Denetçi Yardımcılığı yetiştirme programını başarı ile tamam-

layanlar, yeterlik sınavına çağrılır. Yeterlik sınavının tarihi en az iki ay önce belirlenerek De-

netçi Yardımcılarına bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Baş-

kan ve iki Denetçiden” ibaresi “Genel Müdür, Başkan ve bir Denetçiden” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Yeterlik Sınav Komis-

yonu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “kurul” ibaresi “komisyon” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

a) Mevzuat ve uygulaması; 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana-

yasası, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245

sayılı Harcırah Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 10/1/2011 ta-

rihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım

Toplama Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 16/6/1983 tarihli ve 2847

sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Ye-

timleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Ulus-

lararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1

sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (altıncı kısım

sekizinci bölüm) Denetçilik mesleğini ilgilendiren hükümleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253

sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkarılan yönetmelikler.

b) Muhasebe; genel muhasebe, şirketler muhasebesi, envanter ve bilanço, bilanço ana-

lizi ve teknikleri.

c) İnceleme ve araştırma usulü; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-

nunu, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Mücadele Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ku-

rulunca” ibaresi “komisyonunca” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Dernekler Dairesi Baş-

kanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Başkan olarak görev yaptıktan sonra Dernekler Denetçiliğine dönenler dönemlerinin

en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Dernekler Denetçisi var ise bun-

ların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

Dernekler Denetçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uya-

rınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi,

kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst ka-

deme kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların

ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Baş-

kanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş-

bakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler” olarak değiştirilmiş, be-

şinci fıkrasında yer alan “faks, teleks ya da telgrafla Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlükçe

belirlenen elektronik haberleşme ve yazışma yöntemleri ile Genel Müdürlüğe” olarak değişti-

rilmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetçiler; 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre düzenleyecekleri görev

yolluğu bildirimlerini, posta ve diğer ödemelerine ilişkin belgelerini tahakkuk işlemeleri için

Genel Müdürlüğe ulaştırırlar.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “De-

netleme sonucunda” ibaresi “Denetim, inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50 – Denetçiler, denetim görevleri sırasında zamanaşımı sürelerini resen dik-

kate alırlar. Zamanaşımına uğrayacağını tespit ettikleri konulara ilişkin raporlarını, denetim

sonunu beklemeksizin düzenleyerek ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe gönderirler.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş-

kanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” ve “Başkanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak de-

ğiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinde yer alan “Dernekler Birimlerince”

ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yer alan “Başkanlıkça” ibaresi

“Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan “Başkanlık” ibaresi

“Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve
Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) GAMER: Bakanlık ve illerde kurulan güvenlik ve acil durumlar koordinasyon mer-
kezlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Acil
Durumlar Koordinasyon Merkezi Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.”

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel
Sualtıadamları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanu-
nunun 6 ncı maddesi, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye
(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun
3 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, T.C. karasuları ile iç sularında yapılacak sualtı
çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluk-
larını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “göller ve nehirlerde” iba-
resi “iç sularında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (9) numa-
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/8/2012 28375
2- 20/12/2013 28857
3- 30/8/2014 29104
4- 28/7/2018 30492
5- 12/9/2018 30533
6- 4/4/2020 31089
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“1) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü ifade eder.”
“9) Profesyonel Sualtıadamı: T.C. karasuları ile iç sularında ticari amaçla dalış yapan

kişidir.”
“18) İç su: Tabii ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “göller

ve nehirlerde” ibaresi “iç sularında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı ben-

dinde yer alan “ve ilgili Bölge Müdürlükleri kanalıyla DUGM’ye” ibaresi “kanalıyla İdareye”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile iç sularında profesyonel sualtıadamı olarak, su
ürünleri mevzuatı hükümleri kapsamında dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen su ürünle-
rinin istihsalini yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara,

a) 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup, 18 yaşını bitirmiş, 65 yaşını geçmemiş
olmak,

b) Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren uluslararası akredite dalış eğitim sis-
temlerine göre eğitim görerek asgari 2 yıldız veya eş değer bir derecelendirme sistemi ile dalıcı
olarak belgelendirilmiş olmak,

c) İdare tarafından düzenlenecek teorik dalış eğitimini tamamlamak ve eğitim sonrası
yapılacak sınavda başarılı olmak,

şartlarını sağlayarak Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda; Liman Baş-
kanlığı tarafından üzerinde “Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir.” iba-
resi bulunan iki yıl süreli ‘Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesi’ verilir.”

“Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesini ilk defa alacak olanlardan kırk yaşından gün
almamış olmak şartı aranmaz. Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesine sahip olanlar, elli saat
dalış yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile Liman Başkanlığına sunmaları hâlinde kendilerine
Liman Başkanlığı tarafından bireysel su ürünleri dalgıç belgesi yeterliği verilir.

Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesini aldıktan sonra, belgenin geçerli olduğu iki
yıllık süre içerisinde elli saat dalışı tamamlayamayanların belgeleri geçersiz olur. Bu adaylar
bir yıl süre geçtikten sonra, beşinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim ve sınavdan muaf
olarak yeniden bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesi başvurusu yapabilir. Bu belge sahipleri,
bireysel su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamazlar.

Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balıkadam veya üstü yeterlik belgesine
sahip olmaları gerekir. Bununla birlikte bu belgelerden birisine sahip olmaksızın balıkadamların
yanında çalışan ve 6 ncı madde kapsamında aday dalgıç belgesine sahip olanlara ise aynı mad-
dede geçen eğitim ve dalış saatlerini tamamlamaları ve tasdikli dalış defteri ile Liman Başkan-
lığına başvurmaları halinde kendilerine Liman Başkanlığı tarafından “Sadece su ürünleri çift-
liklerinde çalışabilir.” ibareli balıkadam yeterlik belgesi düzenlenir. Bu belge sahipleri, su ürün-
leri çiftliklerinde profesyonel sualtıadamlarının yanında çalışabilir ancak su ürünleri dalgıçlı-
ğının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamazlar.

Su ürünleri çiftliklerinde çalışıp aday dalgıç belgesi geçerlik süresi içerisinde yukarıdaki
şartları sağlayamayanların tekrar su ürünleri çiftliklerinde aday dalgıç olarak görev yapabilmesi
için bir yıl süre geçmesi gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TEMİNAT HESABININ

AÇILMASI, İŞLETİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet
izinlerinin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin
tamamlatılması amacıyla her yıl, öğrenci gelirlerinin toplamından %2 oranında kesilecek kay-
nağın bir kamu mevduat veya katılım bankasında açılacak hesaba aktarılması suretiyle işletil-
mesi, izlenmesi ve denetimi ile ilgili hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun ek 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim: Teminat hesabına ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemlerin, yıllık ge-

nel denetimler sırasında ya da dışında Yükseköğretim Denetleme Kurulu veya Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı tarafından denetlenmesini,

b) Öğrenci gelirleri: Bu Yönetmelik kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarının her
düzeydeki diploma programlarında kayıtlı öğrencilerden tahsil edeceği öğrenim ücretini,

c) Özel Hesap Dönemi: 01 Eylül – 31 Ağustos dönemini,
ç) Teminat hesabı: Vakıf yükseköğretim kurumu adına bir kamu mevduat veya katılım

bankasında Türk Lirası cinsinden açılacak vadeli mevduat ya da katılma hesabını,
d) Teminat hesabı izleme raporu: Her yıl Eylül ayı sonuna kadar Ek-2’de tanımlanan

içeriğe uygun olarak hazırlanarak verilmesi gereken raporu,
e) Teminat hesabı muhasebe yetkilisi: Hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek

üzere mütevelli heyet tarafından görevlendirilecek muhasebe yetkilisini,
f) Teminat hesabı yetkilisi: Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyetini,
g) Vakıf yükseköğretim kurumu: Vakıf üniversitelerini ve bağımsız vakıf meslek yük-

sekokullarını,
ğ) Yıllık teminat tutarı: Vakıf yükseköğretim kurumlarının, faaliyet izinlerinin geçici

olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması
amacıyla her yıl, öğrenci gelirleri toplamından kesilecek %2 oranındaki tutarı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teminat Hesabının Açılması, Hesaba Aktarım, Hesabın İdaresi, Kullanımı,

İzlenmesi, Denetimi ve Yaptırımlar

Teminat hesabının açılması ve kaynağı

MADDE 4 – (1) Teminat olarak öğrenci gelirleri toplamından her yıl kesilecek %2 ora-
nındaki tutar, Türkiye'de kurulmuş kamu sermayeli mevduat veya katılım bankasında vakıf
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yükseköğretim kurumunun kendi adına açacağı vadeli bir mevduat ya da katılma hesabına ak-
tarılır.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu öğrenci gelirlerinden her yıl kesilen tutar ile bu hesapta

yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, teminat hesabının kaynaklarını

teşkil eder.

(3) Teminat hesabına aktarılan veya aktarılması gereken tutar nakit olarak sadece vadeli

mevduatta değerlendirilir. Öğrenci gelirlerinden yapılacak %2 oranında kesinti tutarının ve te-

minat hesabında biriken kaynağın teminat mektubu veya kıymetli evrak ile ikamesi yoluna gi-

dilemez.

Teminat hesabına aktarım ve iade

MADDE 5 – (1) Her yıl vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel hesap dönemine

göre tahsil edilen öğrenci gelirlerinin %2’si, Eylül – Şubat dönemine ilişkin olarak Mart ayının

ilk beş günü içinde, Mart – Ağustos dönemine ilişkin olarak Eylül ayının ilk beş günü içinde

teminat hesabına aktarılır.

(2) Teminat hesabında biriken faiz veya kâr payı dahil toplam kaynak, ilgili vakıf yük-

seköğretim kurumunun Ek-1’deki tablo doldurularak hesaplanan cari yıldaki kayıtlı öğrenci-

lerin eğitim ücretleri toplamına ulaştığında aktarım durdurulur. Teminat hesabında biriken top-

lam kaynağın eğitim ücretleri toplamının altında kalması durumunda %2’lik aktarıma devam

edilir.

(3) Aktarımın durdurulduğu hesaplarda biriken faiz veya kâr payı dahil toplam kayna-

ğın, Ek-1’deki tablo yardımıyla hesaplanan vakıf yükseköğretim kurumunun cari yıldaki eğitim

ücretleri toplamını aşması ve durumun hesaba ilişkin hazırlanan denetim raporlarında tespit

edilmesi halinde, aşan tutar ilgili vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına iade edilir.

Teminat hesabının idaresi

MADDE 6 – (1) Teminat hesabı, amacına uygun olarak nemalandırılmak üzere vakıf

yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti tarafından idare edilir.

(2) Kaynağın teminat hesabına aktarılması, nemalandırılması, her türlü kayıt ve muha-

sebe işlemleri, vakıf yükseköğretim kurumları kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca

Yükseköğretim Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenmesine imkân sağlana-

cak şekilde tutulur.

Teminat hesabının kullanılması

MADDE 7 – (1) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya faaliyet izninin kal-

dırılması önlemi uygulanan vakıf yükseköğretim kurumlarının teminat hesabına kaynak akta-

rımı otomatik olarak durdurulur, öğrencilerin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat

hesabındaki kaynak Yükseköğretim Kurulu kararıyla görevde olan mütevelli heyetin kullanı-

mına açılır.

(2) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önleminin kaldırılması sonrasında Yö-

netmeliğin teminat hesabına aktarım kuralları tekrar işlemeye başlar.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumları ve alacaklılar, teminat hesabında biriken kaynak

üzerinde hiçbir hak talep edemez. Borçlarını ödemede güçlük yaşayan vakıf yükseköğretim

kurumları, Yükseköğretim Kurulundan onay almak şartıyla, muaccel borçlarını ödemek için

teminat hesabında biriken kaynağın aynı yılda %50’sine kadar olan kısmını kullanabilir. Bu
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kapsamda kullanılan tutar, ödeme gününden itibaren en geç altı ay içerisinde vadeli hesaptaki

kaynağa uygulanan faiz veya kâr payı oranı üzerinden nemalandırılarak teminat hesabına iade

edilir. Kullanılan tutarın süresinde ve eksiksiz olarak iadesinden işlemlerin yapıldığı dönemdeki

mütevelli heyet sorumludur.

Teminat hesabının izlenmesi

MADDE 8 – (1) Teminat hesabı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Ku-

rulu tarafından ayrı ayrı izlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu vakıf

yükseköğretim kurumunun teminat hesabı hareketlerini ilgili bankadan talep edebilir.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından teminat hesabına ilişkin her türlü kayıt,

defter ve belgeler izleme kapsamında incelemeye hazır halde bulundurulur.

(3) Teminat hesabına ilişkin olarak özel hesap dönemine göre muhasebe yetkilisi tara-

fından hazırlanan ve mütevelli heyet tarafından onaylanan;

a) Teminat hesabına ilişkin açıklayıcı bilgileri,

b) Yıllık olarak aktarılan kaynak miktarının hesaplanma şekli ve aktarılan miktarları,

c) Teminat hesabındaki kaynağın nemalandırılma şekli ve elde edilen nema miktarı,

ç) Teminat hesabında biriken toplam miktar ve aktarıma devam edilmesi, durdurulması

ya da iade yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyi,

d) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ya da faaliyet izninin kaldırılması kararı

alınmış ise teminat hesabından kullanılan kaynağın miktarı ve nerelere kullanıldığını,

e) Teminat hesabından sonraki döneme devredecek miktarı,

içeren ve Ek-2’ye göre hazırlanan Teminat Hesabı İzleme Raporu, her yılın Eylül ayı

sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Teminat hesabının yönetimi

MADDE 9 – (1) Teminat hesabı vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti tara-

fından yönetilir. Mütevelli heyet tarafından, teminat hesabına ilişkin muhasebe hizmetlerini

yürütmek üzere bir teminat hesabı muhasebe yetkilisi atanır.

(2) Teminat hesabı muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Vakıf yükseköğretim kurumu adına bir kamu mevduat veya katılım bankasında Türk

Lirası cinsinden bir mevduat ya da katılma hesabı ve bu hesaba bağlı olarak ihtiyaca göre vadeli

hesaplar açılmasını sağlamak.

b) Teminat hesabına yıllık olarak aktarılacak kaynağın hesaplanması ve aktarılmasını

sağlamak.

c) Hesapta biriken parayı yüksek getiri elde edecek şekilde aynı mevduat veya katılım

bankasındaki hesaplarda değerlendirmek.

ç) Teminat hesabına ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak.

d) Özel hesap döneminin bitimini izleyen Eylül ayı sonuna kadar teminat hesabına ait

Ek-2’deki içeriğe sahip izleme raporunu hazırlamak ve mütevelli heyet onayına sunmak.

e) Teminat hesabına ilişkin her türlü kayıt, defter ve belgeleri muhafaza etmek ve de-

netime hazır halde bulundurmak.

Denetim

MADDE 10 – (1) Teminat hesabına ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, yıllık

genel denetimler dışında da Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilir.
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(2) Denetimlerde, vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci ücretlerinden kesilen tutarın

teminat hesabına aktarılması süreci ve teminat hesabında toplanan kaynağın bu Yönetmelik

şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığı incelenir. Mütevelli heyet üyelerinin sorumluluğuna

ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından teminat he-

sabının denetlenmesini isteyebileceği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı da gerektiğinde teminat

hesabını denetler ve denetim sonuçlarını değerlendirmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gön-

derir.

İhlallerin yaptırımı

MADDE 11 – (1) Teminat hesabına ilişkin kayıtların usulüne uygun şekilde tutulma-

ması, yıllık olarak hazırlanması gereken izleme raporlarının hazırlanmaması ya da verilmemesi

durumunda 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-

retim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili yaptırımları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teminat hesabının geçiş döneminde kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınırlı olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

iade yükümlülüğüne ilişkin teminat hesabında biriken kaynağın en fazla % 75’ine kadar olan

kısmını Yükseköğretim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Bu kapsamda kullanılan tutar

en geç bir yıl içinde iade edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK SANATI VE KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk

Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
d) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk Sanatlarını/Kültürünü kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında

incelemek.
b) Türk Sanatlarının/Kültürünün nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli

bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu
gerçekleştirmek.

c) Türk Sanatlarını ve Türk Kültürünü kapsayan alanlarda araştırmalar planlamak ve
bunları atölye ve stüdyolarda uygulamak.

ç) Geleneksel yöntemlerle ürünler yapan ustaları desteklemek.
d) Türk Kültürü ve Sanatı çalışmalarında bilim ve işbirliklerini sağlayıcı faaliyetlerde

bulunmak.
e) Türk Kültürü ve Sanatı dallarında lisansüstü çalışmalara destek vermek.
f) Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk Sanatı ve Kültürü kapsamına giren

somut ya da soyut mirası yaşatmak için çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belir-

tilen amaçlara uygun olarak şunlardır:
a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını

yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını
çekmek.
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b) Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak başta Aydın ve
çevresi olmak üzere Anadolu'nun taşınabilir veya taşınamaz zengin kültür varlıklarını içeren
araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak.

c) Türk Kültürü ve Sanatı yönünden önem taşıyan her türden eserin korunması için ça-
lışmak.

ç) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak.
d) Yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara

katılımını sağlamak.
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler

ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel/sanatsal toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliş-
tirmek ve yürütmek.

f) Fotoğraf ve reprodüksiyon işleri, restorasyon ve konservasyon, bilimsel-sanatsal et-
kinliklerin yürütülebilmesi için gerekebilecek her türlü araç-gereç ve malzeme ile kitap alımını
sağlamak.

g) Türk Kültürü ve Sanatı adına ortak terminoloji oluşturmak ve özel yayınlar yapmak,
genç bilim adamlarını çalışmaya teşvik etmek ve onların çalışmalarına destek vermek.

ğ) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen ve Merkezin ilgi alanına giren projelere, faali-
yetlere destek vermek ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalış-
maları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine
yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından birini müdür yardımcısı
olarak seçebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona
erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, o da bulunmadığında
Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Ve-
kâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve

Rektörlüğe sunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve resmi kurumlarla iş-

birliği yapmak.
f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üye-

leri/görevlileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı
üye ile Merkez Müdürü olmak üzere yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-
resi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu
Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
ç) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar almak.
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarıyla

tanınan sahasında uzman Türk ya da yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlardan
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdür tarafından 15 kişi olmak kaydıyla ve üç yıl için
önerilen ve 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından se-
çilir. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Yönetim Kurulu kararıyla
son bulur.

(4) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık
eder.

(5) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni öneriler sunar,
yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışman olarak görev yapar.

(6) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre

görüş ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirmek veya yeni öneriler sunmak, yürütülen

araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır. Ayrıca projelere bağlı olarak geçici ve sözleşmeli statüde dışa-
rıdan alınacak uzman ve idari personel de çalıştırılabilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü

Eğitim Enstitüsünde yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) ALES eş değer puanı: Uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination Test

(GRE)/Graduate Management Admission Test (GMAT)’te alınan ve Senato tarafından belirle-
nen ALES puanına eş değer puanı,

c) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeli-
ğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bi-
lim/ana sanat dalını,

ç) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı (ABD/ASD) Akademik Kurulu: Üniversitedeki öğretim
üyeleri ve doktoralı öğretim elemanlarından oluşan lisansüstü düzeyde ders veren veya tez ça-
lışmasını yöneten ana bilim/ana sanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında
ana bilim/ana sanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemle-
rinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

g) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim/ana
sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntibak Komisyonu: ABD/ASD başkanının oluşturduğu üç kişilik komisyonu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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j) Müdür/Müdürlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ens-
titüsü Müdürünü/Müdürlüğünü,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
m) Rektör/Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
n) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerince hazırlanacak tez ça-

lışmasını,
ö) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yabancı Dil Puanı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programların öğretim dili Türkçe’dir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde veri-
lebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri 23 üncü, 38 inci,

45 inci, 49 uncu ve 58 inci maddelerde belirtilmiştir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek
eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğ-
retim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim sü-
resine dâhildir.

Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılının kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, Enstitü tarafından prog-
ramların özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından
onaylanarak en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya
Enstitünün internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde EYK kararı ile bazı dersler ve sınavlar
hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi-pazar günlerinde de yapılabilir.
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Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu

lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ABD/ASD Başkanlığının
teklifi, ABD/ASD Akademik Kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve
YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar Enstitü ABD/ASD ile aynı adları taşır. Ancak, Enstitünün teklifi,
Senatonun kararı ve YÖK onayı ile Enstitü ABD/ASD’den değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası
lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üni-
versiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 9 – (1) Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik

çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil,
alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar,
programlara göre ABD/ASD Akademik Kurulunun önerileri dikkate alınarak EYK tarafından
belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(2) Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak
bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans progra-
mına, programın istediği ve bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaları durumunda takip
eden eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak
üzere kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli
belgeler ve diğer hususlar Üniversite ve Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen bel-
gelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen
belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edi-
lebilecek öğrenci sayısı üçten az ise, ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK o yarıyıl için,
söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci öğretim ve tezsiz
lisansüstü programlarının açılması için bu sınır ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK tara-
fından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, Müdürlük tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Müdürlüğe

yapılır.
(3) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

ABD/ASD’nin öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları ve yurt dışından alınmış olan
diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya
eş değeri puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans ile güzel sanatlar fakültesi ve konser-
vatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Enstitü ABD/ASD yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme
işlemleri, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile aşağıdaki iki yöntemden
biri ile gerçekleştirilir:

a) Mülakat sınavlı değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
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1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların
sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ABD/ASD’nin ALES veya
eş değeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’unun toplamı
ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sı-
navına alınacak adaylar belirlenir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır
(0) kabul edilir.

2) Adaylar, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç,
en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mü-
lakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına
alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

3) Adayların başarı notu, ABD/ASD’nin ALES puanı veya eş değeri puanın %50’si ile
lisans genel not ortalamasının %20’si, varsa belgelemek şartıyla YÖK tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesapla-
nır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

4) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı
notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri
puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınav puanı yüksek olanlar
tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.

5) Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar de-
ğerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra Müdürlüğe bil-
dirilir ve Müdürlükçe ilan edilir.

b) Mülakat sınavsız değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Adayların başarı notu, ABD’nin ALES puanı veya eş değeri puanın, ASD program-

larında ise yetenek sınavı notunun %60’ı ile lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa bel-
gelemek şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği ka-
bul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u
alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

2) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı
notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri
puanı, ASD programları için yetenek sınavı notu, lisans genel not ortalaması ve yabancı dil
puanı yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır
(0) kabul edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat
yapılmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet not ortalamasına göre
en yüksek puandan başlanarak yapılır.

(7) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte ALES geçerlik süre-
sinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş değeri
puanların geçerlik süresi, ALES’in geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli lisansüstü prog-
rama kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri, Müdürlük tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Müdürlüğe

yapılır.
(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD Akademik Kurulunun

öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yurt dışından alın-
mış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en
az 2,70 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eş değeri puanının en az 60
olması şartı aranır.

(5) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50
lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eş değeri puanının en az 85 olması şartı
aranır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(7) Doktora programına başvuran adaylar, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin
kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mü-
lakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav
soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

(8) Başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın
üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ABD/ASD’nin ALES veya eş değeri puanının %50’si, yük-
sek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u, lisans
diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %30’unun, yabancı dil puanının
%20’sinin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sı-
ralanır.

(9) Doktora programına müracaat eden adayların başarı notu; ABD/ASD’nin ALES ve-
ya eş değeri puanın %50’si ile yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si, lisansa dayalı
başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat
sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(10) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, li-
sans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı
notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri
puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yük-
sek lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınav puanı yüksek olanlar tercih
edilir. Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar değer-
lendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra Müdürlüğe bildirilir
ve Müdürlükçe ilan edilir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; ASD Aka-

demik Kurulunun öngördüğü lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel
sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından
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mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan
türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde
en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip ol-
maları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, 4,00 üzerin-
den en az 2,70 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise 4,00 üze-
rinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların yeterlik çalışmaları, ASD Başkan-
lığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde mülakat/yete-
nek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun, 60 puandan az ol-
mamak şartıyla; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’si, ya-
bancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan
yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az
65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun,
mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının
%80’inin, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan olması gerekir.

(6) Lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise ALES puanı ile
başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun,
mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının
%30’unun, lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma
zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo
incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanı %80’inin, lisans not ortalamasının %10’unun
toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(7) Değerlendirmeler beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen toplam puanlara göre yapılır.
Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenme-
sinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek
lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve ye-
terlik sınavı puanı yüksek olanlar tercih edilir. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden
sonra Müdürlüğe bildirilir ve Müdürlükçe ilan edilir.

Yedek adayların belirlenmesi
MADDE 13 – (1) ABD/ASD; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları

için belirlenen kontenjanlar kadar yedek adayı, başarı değerlendirme sırası esas alınarak belir-
leyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak
haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar başarı değerlendirme sırası
esas alınarak kabul edilir.

Yurt dışından başvuru
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri

ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yö-
nergesinde belirtilen esaslar uygulanır.
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Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 15 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği
şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav
yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu
adayların kabulünde ABD/ASD Başkanlığının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer
alan başvuru şartları aranır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında lisans ve yüksek lisans not ortalama-

larının dönüştürülmesi, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları diplomada
var olsa bile YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları

sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans dere-
cesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya
yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için
ABD/ASD Başkanlığının uygun görmesi hâlinde EYK’nin kararıyla düzenlenip yürütülen
programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam et-
mesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki bir
öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması ge-
reken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not or-
talaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı
içerisinde altı dersten çok olmamak koşuluyla ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenerek
EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az
CC notunun alınmış olması gerekir. Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zo-
runludur.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Bir yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu Enstitü
ABD/ASD Başkanlığının onayı ile kayıt olacağı Enstitünün ilgili ABD/ASD Başkanlığının gö-
rüşü alınarak EYK’nin kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenciler, sadece ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir.
(3) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-

ciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları,
ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Talebi hâlinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı
durumunu gösterir bir belge verilir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer bir

lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, aşağıdaki
koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, Enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay
geçiş yoluyla kabul edilebilir.

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte be-
lirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(2) Yatay geçiş başvuruları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Enstitü Müdür-
lüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle baş-
vuru süresi içinde Müdürlüğe yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak baş-
vuran öğrencinin program eş değerliği, not dökümü ve ders içerikleri, ABD/ASD intibak ko-
misyonu tarafından değerlendirilir. İlgili ABD/ASD intibak komisyonu, öğrencinin başvurduğu
program ile bulunduğu program arasındaki eş değerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olum-
lu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin kabul
edileceği, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program toplam kre-
disi dışında intibakı için önerilebilecek ek ders/dersleri belirler ve ABD/ASD Başkanlığı ara-
cılığı ile Enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gör-
dükleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya
Enstitünün başka bir programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile konten-
jan dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa
bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitünün herhangi bir dalında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu

programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, aynı ABD/ASD’nin doktora programına/sa-
natta yeterlik çalışmasına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için lisansüstü genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisans
derecesi ile doktora programlarına/sanatta yeterlik çalışmalarına kabul koşullarının sağlanmış
olması gerekir.

b) Enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına li-
sans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, aynı
ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

c) Enstitüye bağlı ABD/ASD’deki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda
geçirilmiş süreler, geçilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası geçişlerde
kararı, ABD/ASD Başkanlığının görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen öğren-
cinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ile
EYK tarafından yapılır.

(2) Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin tezli yüksek lisans prog-
ramlarına geçişlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler,
ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına başvuru için bu Yönetmelikte belirlenen şartları
yerine getirmek kaydıyla, geçiş için başvuruda bulunabilirler.
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b) Programda en az bir yarıyılını doldurmuş, not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
3,85 olması.

c) Tezli yüksek lisans programına geçişte başarı sıralaması, ABD’nin tezli yüksek lisans
başvurularındaki ALES puanı dikkate alınarak ABD/ASD’nin uygun görüşü ve EYK’nin ka-
rarıyla kesinleşir.

ç) Geçiş başvuruları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri Enstitü Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen başvuru süresi içinde
Müdürlüğe yapılır.

d) Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu
ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ile EYK tarafından bu Yönetmeliğin hükümlerine
göre yapılır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 21 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, Enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine getiren
ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde Enstitüye bizzat
teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak şahsen kayıt yaptıramayacak olan adaylar, belirledikleri
vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. Kayıt için belirlenen tarihlerde
kayıt başvurusu yapmayan veya istenilen belgeleri eksik olan adaylar kayıt haklarını kaybeder.
Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları
kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğren-
cilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti hâlinde öğrencilerin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti hâlinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücretini yatırarak, alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez
gibi çalışmalar için, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek
zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve Enstitü Yönetim
Kurulunca haklı ve geçerli mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın
ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyenler ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders
kaydı yaptıramaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme ko-
mitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri EYK kararı ile
akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

(4) Kayıt süresi sonunda, seçmeli bir dersin sistemde kayıtlı öğrenci sayısı üçten az ise
ders o dönem için kapatılır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda ABD/ASD Başkanlığının ta-
lebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü prog-
ramlardaki dersler için bu sınır ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK tarafından belirlenir.
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(5) Kapanan dersteki öğrenciler akademik takvimde belirtilen günlerde açılan diğer
derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler, o
dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

(6) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD
intibak komisyonunca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır.
EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, ilgili dönemde boş kayıt
yaparak kayıt yenilemek zorundadır.

Azami öğrenim süresi
MADDE 23 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için en

çok iki yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bir yıl süreli bilimsel hazırlık programı hariç, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programlarında azami öğ-
renim süresi üç yıl (altı yarıyıl), tezsiz yüksek lisans programlarında her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Doktora veya sanatta yeterlik prog-
ramlarında azami öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yıl (on iki yarıyıl), lisans derecesi ile kabul
edilenler için yedi yıldır (on dört yarıyıl). Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek
tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık,
doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık süreler, azami öğrenim süresine dâhil edilmez.
Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışmanlık
MADDE 24 – (1) Enstitüde programa kabulünden itibaren kayıtlı her öğrenciye,

ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ile EYK tarafından, Üniversitenin kadrosunda bulu-
nan bir danışman atanır. Danışmanının görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt,
ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşamasında yapacağı
tez/eser çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesinde akade-
mik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümle-
riyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçek-
leşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve
kayıt işlemleri, ABD/ASD Başkanı tarafından yürütülür.

(2) Enstitüde öğrenci, almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamladığı ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip eden
dönemde danışmanı tarafından açılan yüksek lisans tez çalışması dersi ve uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırır. Doktora öğrencisi ise, almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini ba-
şarıyla tamamladığı, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip
eden dönemde danışmanı tarafından açılan doktora tez çalışması dersi ve uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırır.

(3) ABD/ASD’nin danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanın-
da yapılmaması hâlinde EYK, öğrenciye doğrudan danışman atayabilir.

(4) Lisansüstü programlarda danışman, öncelikle Enstitü ABD/ASD’nin öğretim üyeleri
veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Lisansüstü programlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması veya ihtiyaç olması
hâlinde ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile Enstitünün diğer ABD/ASD’sinden veya başka
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.

(5) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi hâlinde, Enstitüde
öğrencinin veya ABD/ASD Akademik Kurulunun gerekçeli talebi doğrultusunda öğrencinin
danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.
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(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez
danışmanının talebi, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı
atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İkinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından veya yurt dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
de olabilir.

(7) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının
önerisi, ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni da-
nışmanının onayı da aranır. Danışmanının ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun
süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni danışman atanır. Önceki danışman, ikinci
danışman olarak devam edebilir. Çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden
itibaren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getir-
meden, doktorada dört tez izlemede başarılı olmadan ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını ye-
rine getirmeden tez savunma sınavına giremez.

(8) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması
durumunda başlamış olan danışmanlıkları ABD/ASD görüşü ve EYK kararı ile süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder. Aksi durumda, öğrencinin talebi, ABD/ASD görüşü ve EYK kararı
ile öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrenci yeni danışman ile mevcut tez konusundaki ça-
lışmasına devam edebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik ders-

lerin % 70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı,
öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesi, denetlenmesi ve öğrenci bilgi sistemine gi-
rilmesinden sorumludur. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla
uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı hâlinde yeniden devam
koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 26 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi sistemine ek

olarak ders/uygulama/laboratuvar saatine dayalı kredi sistemi uygulanır.
(2) Enstitüde her programda bir öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca almakla yükümlü

olacağı zorunlu ve/veya seçmeli derslerin sayısı ile Üniversite kredisi ve/veya AKTS değeri,
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine
EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, Enstitü tarafından belirlenen formla birlikte her
yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılı için nisan ayı sonuna kadar, ilgili eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılı için kasım ayının sonuna kadar, ABD/ASD Akademik Kurulunun teklifi, EK’nin uygun
görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği,
haftalık teorik ve uygulama ders saati, Üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları
ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri,
ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tara-
fından onaylanır.

(4) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü
dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl
başlangıcından bir ay öncesine kadar, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine EYK
tarafından karara bağlanır. Lisansüstü programlarda doktorasını yapmış öğretim elemanları da
ders vermek üzere görevlendirilebilir.
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(5) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem
projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyetler/uy-
gulamalardır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. Aynı içerikli olup başka bir lisansüstü
programda alınıp başarılı olunan ders ilgili programdaki dersin yerine sayılır ve yeniden alın-
ması gerekmez.

(7) Bir lisansüstü dersin Üniversite kredisi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin
haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğ-
retim planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin
teorik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak
hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez
önerisi hariç, diğer tüm derslerin her biri için Üniversite kredisi değeri 4’ten, AKTS değeri ise
20’den fazla olamaz.

(8) Öğretim planlarında derslerin haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve Üniversite
kredisi değerleri ile AKTS kredi değerlerinin belirtilmesi gerekir. Üniversite kredisi değeri sıfır
olan dersler kredisizdir.

(9) Lisansüstü programlarda yarıyıl kredi yükü, bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı
derslerin AKTS değerinin toplamıdır. Bu yük, lisansüstü programların her biri için 45 AKTS
değerini aşmamak üzere ABD/ASD Başkanlığı tarafından ayrı ayrı belirlenir. Yarıyıl kredi
yükü programın öğretim planlarında gösterilir.

(10) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu
derslerin Üniversite kredisi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen ya-
rıyıl kredi yükünün %75’ini aşamaz.

(11) Bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü; o öğrencinin başvurusu, ders danışmanının öne-
risi, ABD/ASD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK onayı ile arttırılabilir. Zorunluluklar ne-
deni ile yapılan bu başvurularda yarıyıl kredi yükü en fazla bir ders arttırılabilir.

(12) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu derslerin tamamını
başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık hâlinde, öğrenci bu dersi veya ders danış-
manının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tekrar edilen veya yeni
dersten alınan ders başarı notu, FF notunun yerine geçer. Önceki FF notu akademik kayıtlarda
ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

(13) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan
derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(14) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kre-
disiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü
olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi, görevli öğretim üyesi tarafın-
dan yapılır.

(15) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden
kredilendirilirler. Kredisiz dersler için Üniversite kredisi değeri tespit edilmez. Bu derslerin
haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. Öğretim üyesinin görevli/izinli
olduğu dönemlerde bu derslerle ilgili telafi ve ücretlendirme yapılmaz.

(16) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler EYK kararı ile belirlenir.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 27 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bu-

lunan öğretim üyelerinin tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını,
güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağla-
maya yönelik açabilecekleri teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla tamam-
ladıktan sonraki yarıyıldan itibaren, tezli lisansüstü programlarda öğrenci sayısı dikkate alın-
maksızın, her yarıyılda haftalık altı saat olmak üzere teorik (6+0) ve kredisiz olarak açılır ve
yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona erin-
ceye veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derse kayıtlı olması
gerekir. Tez aşamasında öğrencisi bulunmayan öğretim üyesi için uzmanlık alan dersi açılmaz.

(4) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan dersi kapsamındaki de-
ğerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yapar.

(5) Uzmanlık alan dersini alan öğrencilerin dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından
bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulundukları takdirde bu öğ-
rencilerin lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(6) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan der-
si, birinci danışman tarafından açılır.

(7) Uzmanlık alan dersi; haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ders saati cetvelinde gös-
terilir. Uzmanlık alan dersi, sınav yüküne dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu
dönemlerde bu dersle ilgili telafi yapılmaz.

Ders saydırma
MADDE 28 – (1) Öğrencinin Enstitüye kayıt olmadan önceki yurt içi veya YÖK tara-

fından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de
dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla üç ders danışmanın teklifi, ABD/ASD Aka-
demik Kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile devam etmekte olduğu program derslerinin ye-
rine saydırılabilir. Yatay geçiş ile Enstitüye kayıt olan öğrencilerin ders saydırma işlemleri da-
nışmanın teklifi, ABD/ASD Akademik Kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile yürütülür. Öğ-
rencilerin ders saydırabilmeleri için, Müdürlüğe saydırmak istedikleri ders/dersleri belirten bir
dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yük-
seköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin Enstitüde ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftası-
nın sonuna kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK kararı
ile sonuçlandırılır. Ders saydırma talebi EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler,
ders saydırma talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) İkinci öğretim ve tezsiz lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınan ve bu program-

lardan mezuniyet için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisansüstü programlarda başarı notunun, yüksek lisans için en az CC harf notu,
doktora için en az CB harf notu olması gerekir. Geldikleri lisansüstü programlarda başarılı/ba-
şarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olu-
nan bu derslerden, gerektiğinde ABD/ASD intibak komisyonu ve EYK’nin tespit ettiği harf
notu veya karşılık değerleri ile kabul edilir.
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(6) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eş değer olan veya yerine sayıla-
bilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve
kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl
sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun ola-
rak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmaların
Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Yarıyıl
sonunda final sınavına mazereti nedeniyle girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler,
bütünleme sınavına girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final ve bütünleme
sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ABD/ASD Başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten
fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi
dikkate alınır.

(3) Yarıyıl içi ve sonunda yapılan ders değerlendirmelerine konu olan sınav evrakları
ile devam çizelgeleri, ilgili öğretim elemanı tarafından ABD/ASD Başkanlığı aracılığı ile Ens-
titüye tutanakla teslim edilir. Bu evraklar sınav sonucunun ilanından sonra iki yıl süreyle Enstitü
arşivinde saklanır ve saklama süresi bitiminde Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından usu-
lüne uygun olarak imha edilir.

(4) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve genel not
ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin üni-
versite kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin
toplamının, bu derslerin toplam üniversite kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması
bulunur. Bu işlem; bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğren-
cinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde ilk yarıyıldan itibaren o zamana kadar
alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Hesaplama sonucu, virgülden
sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 30 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl

sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen
ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, YÖK tarafından belirlenen dönüşüm
tablosunda yer alan 4’lük sistemdeki karşılığını ifade eder ve bu Yönetmelik hükümleri doğ-
rultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, yüksek lisans programı öğrencisinin aldığı
derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik programı
öğrencisinin aldığı derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.
Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,00-CC,
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise 4,00 üzerinden en az 2,30-CB notu almış olması ge-
rekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için ders hangi düzeydeki programdan alınırsa alınsın
CC harf notu başarısız bir nottur.

(3) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için
genel not ortalamasının yüksek lisansta 4,00 üzerinden en az 2,50, doktorada ise 4,00 üzerinden
en az 3,00 olması gerekir. Ders döneminde bu ortalamaları sağlayamayan öğrenciler CC veya
CB olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.
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(4) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Başarı Katalog Yüksek Lisans Doktora
Notu Katsayısı Değeri (puan) Programı Programı
AA 4,00 93,01-100,00 Başarılı Başarılı
AB 3,70 83,67-93,00 Başarılı Başarılı
BA 3,30 76,67-83,66 Başarılı Başarılı
BB 3,00 69,67-76,66 Başarılı Başarılı
BC 2,70 60,34-69,66 Başarılı Başarılı
CB 2,30 56,61-60,33 Başarılı Başarılı
CC 2,00 53,33-56,60 Başarılı Başarısız
FF 0,00 53,32 ve aşağısı Başarısız Başarısız
(5) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu final sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız
(DZ) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında FF gibi işlem
görür.

(6) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler
başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. Başarı notu B veya K ile takdir edilen
derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi
gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi GM notu verilir ve başarı harf
notu FF olarak işlem görür.

(8) Genel not ortalaması, not durum (transkript) belgesinde 100’lük ve 4’lük değerleri
birlikte gösterilir.

Mazeret sınavları
MADDE 31 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir ne-

denle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav
hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar, final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez. Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik
sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş iş günü içinde bu maze-
retlerini Enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler
için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. 

(2) Öğrencinin sınav notuna maddi hata yönünden itirazı durumunda, Müdürlük sınav
evrakının ve/veya başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini ister. Bu du-
rumda Enstitü, ana bilim dalından, dersi veren öğretim üyesinin de içinde bulunduğu üç kişiden
oluşan bir komisyon kurularak sınav evrakının yeniden incelenmesini talep eder. Müdürlüğün
maddi hata başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak
öğrenciye bildirmesi gerekir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse,
bu hata EYK kararı ile düzeltilir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 33 – (1) Öğretim üyesi tarafından; eksik ve/veya yanlış hesaplama, otomas-

yona hatalı giriş gibi nedenlerle sınav sonucunun düzeltilmesi istenebilir. Öğretim üyesince
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sınav sonucunun düzeltilmesi, sonucun ilanından itibaren on gün içinde durumu kanıtlayan
belgelerle birlikte Müdürlüğe dilekçe ile başvurulmak suretiyle istenir. Sınav sonucunun dü-
zeltilmesine ilişkin karar EYK tarafından verilir.

Mezuniyet tarihi
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshası-
nın teslim edildiği tarih, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zo-
runlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.

Akademik izin
MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararı

ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir:
a) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dö-

nemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar izin
verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere,
askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşan-
tısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların has-
talanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması hâlinde, doğal afetlerde, öğrencinin
ödediği katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verile-
bilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması ge-
rekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğ-
rencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde durumu kanıtlayan
belgelerle birlikte Enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemek zorundadır. İzinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve ya-
rıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş
öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitüye
başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedeniyle kendilerine bir yarıyıldan fazla akademik izin
verilen öğrencilerin, öğrenimine devam edebileceklerini herhangi bir sağlık kuruluşundan ala-
cağı sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Başvurular EYK tarafından karara bağlanır.

İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Öğrencinin Enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Lisansüstü programında üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememiş olmak.
b) Uzmanlık alan ve tez çalışması dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez

K notu almak.
c) Lisansüstü programlar için belirlenen azami süreler içerisinde mezun olamamak, me-

zuniyet için gerekli genel not ortalamasını ve AKTS değerlerini sağlayamamak.
ç) Doktora/sanatta yeterlik sınavına 50 nci ve 59 uncu maddelerde belirtilen süreler

içinde girmemek veya yeterlik sınavından iki kez başarısız olmak.
d) Doktora tez önerisinin tez izleme komitesi tarafından iki kez reddedilmiş olması.
e) Doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasının, tez izleme komitesince üst üste iki veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2020 – Sayı : 31145



f) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilmek.
g) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verildikten sonra yapılan sınavda da tez jürisi

tarafından başarısız bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Bu program; toplam 21 Üniversite kredisi değerinden az 27 Üniversite kredisi de-
ğerinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersinin oluştur-
duğu ders aşamasından, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması
aşamalarından oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Tezli yüksek lisans programında ders aşamasında, seminer dâhil tüm derslerden en
az 60 AKTS kredi değerinin sağlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile
bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Enstitüde öğrenci, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı
üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok iki ders alabilir. Enstitü öğ-
rencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir.
Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kayıt olmadan
alıp saydırdığı dersler de dâhil toplamı dört dersi geçemez.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili
derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50
olması gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışma dersine
kayıt yaptırabilmesi için tez çalışma önerisinin danışman onayından geçmiş olması gerekir.
Tez çalışması önerisi kesinleşmeden ve/veya tez çalışması dersine kayıt yaptırmadan tez ça-
lışması yapılamaz. Tez çalışması dersine kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uz-
manlık alan dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl yüksek lisans tez çalışması ve uzmanlık alan der-
sinden başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez.

Süresi
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami sü-
reler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla

tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar.
Öneri, ABD/ASD Başkanlığının teklifi ile Enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesin-
leşir.
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(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de öğren-
cinin ve danışmanının önerisi, ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Bu durumda
öğrenci, tez çalışması konusu değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl geçmeden
ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 40 – (1) Enstitüde yüksek lisans öğrencilerinin ilk yazarının kendisinin olduğu

alanından veya tezinden üretilmiş basılı/yayıma kabul edilmiş bir çalışmanın (makale, tam me-
tin bildiri, kitap, kitap bölümü, patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası bir projede yer
alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tara-
fından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili

elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyi yap-
tıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uy-
gun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder.

(3) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksik-
liklerin giderilmesinden sonra danışman, Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yö-
nündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı
jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

(4) İntihal raporu oranını EYK belirler.
(5) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve

ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması
hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı jürisi; biri öğrencinin da-
nışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, birisi ABD/ASD’den ve
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi
bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı
öğretim elemanlarından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde
yapılır.

(6) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden
önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine
gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü veya ABD/ASD tarafın-
dan önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile
tespit edilerek ABD/ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Müdürlükçe,
bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(9) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.
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(10) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, Müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(11) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı,
ABD/ASD Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten
itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan sa-
vunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.

(13) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle
son hâline getirilmiş tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş
ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç
adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim
etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine ka-
rar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
talepleri hâlinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ABD/ASD
Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelik hükümlerinde yer

alan tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren
öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD’deki programın YÖK tara-
fından onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek-
tir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü ve dönem projesi
MADDE 44 – (1) Bu program toplam 30 Üniversite kredisi ve on ders ile bir dönem

projesi dersinden oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 30 AKTS derse kayıt yap-
tırmak zorundadır, üçüncü yarıyılda bu şart aranmaz.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 75 AKTS
kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi için-
de aldığı dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam en az
90 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda alınır, proje da-
nışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD Başkanlığı tara-
fından Enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, ABD/ASD Akademik
Kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile alacağı derslerden en çok üçünü, Enstitünün
ABD/ASD’nin lisans programındaki derslerinden seçebilir.

(6) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.

Süresi
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

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

Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kabulünden itibaren kayıtlı her öğ-

renciye, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ile EYK tarafından, Üniversitenin kadrosunda
bulunan bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı danışman olarak
atanır. Danışmanı, öğrencisi ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç dönem projesi der-
sinin alındığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Dönem projesi konu öne-
risi, ABD/ASD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Diploma
MADDE 47 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan, genel not or-

talaması 4,00 üzerinden 2,50 ve üzeri olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü

ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Enstitüde, tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından

tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş şartları yerine getirmek kaydıyla,
20 nci madde kapsamında tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler 28 inci madde kapsamında ABD/ASD İntibak
Komisyonunun önerisi ve EYK’nin kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
saydırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 48 – (1) Doktora programının amacı; 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 kazandırmaktır. 
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(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
alınması gereken dersler 21 Üniversite kredisi değerinden az, 27 Üniversite kredisi değerinden
çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tezin jüri önünde savu-
nulması aşamalarından olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Doktora progra-
mına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, alınması gereken dersler 42 Üniversite
kredisi değerinden az, 48 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet
kredili ders ile bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi
ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den
oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Doktora programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm dersler,

seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Enstitüye yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ABD/ASD Başkanlı-
ğının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden top-
lamda en çok iki ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından
danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD prog-
ramı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam dört dersi
geçemez.

(7) Enstitüye lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ABD/ASD Başkanlığının öne-
risi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en
çok dört ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman
onayı ile en fazla altı ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD programı dı-
şında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam sekiz dersi geçe-
mez.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu ol-
mayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Doktora programları, Enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara
göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.
(11) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süresi
MADDE 49 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden 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. Bir doktora programı 240 AKTS me-
zuniyet şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi
kabulünden sonra yapılacak en az dört tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını
yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu
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süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaya-
mayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip tez çalış-
masını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan veya lisans derecesi ile kabul edilip on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığını ölçer. Doktora programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve se-
miner dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan
öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim
aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dı-
şında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği hâlde dilekçe ile
başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Başkanlığı tarafından ABD/ASD’de görev yapan öğ-
retim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. ABD/ASD Başkanı, yeterlik komitesinin doğal baş-
kanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirile-
bilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi; doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla, danışman teklifine istinaden en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere, danışman dâhil beş asıl ve biri ABD/ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumun-
dan olmak üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi, her
öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın sınava katılabilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde tutanakla birlikte sınav evrakı Enstitüye gönderilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla
onaylanan dersleri başarmak zorundadır.
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(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve kredili en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi hâlinde, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve
EYK’nin onayı ile ABD/ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine
24 üncü ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına
giremez.

Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
Enstitü ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. 

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması
gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.
İkinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve
ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 52 – (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, danışmanının kontrolünde tez önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce Enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay
süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD/ASD
Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı
ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde
girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni
bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme ko-
mitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danış-
manı ve tez konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır.
Tez önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
Tez çalışması ve tez izleme sınavları
MADDE 53 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-
tora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri
ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
Enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
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(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması
yapılır.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Karar ABD Başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye
bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi
içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme
sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı görevlendirmeli
öğrenciler, tez izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hâllerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde
EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sına-
vına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi
vermek ve en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 54 – (1) Enstitüde doktora öğrencilerinin tezi ile ilgili ilk yazarının kendisinin

olduğu en az bir ulusal veya uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayımlanmış veya ya-
yıma kabul edilmiş makalesinin bulunması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın
koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme

rapor dönemini geçirmiş olmak,
c) Bu Yönetmelik ile belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,
zorundadır.
(2) Doktora programında mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş bir öğrenci,

tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi
yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna
uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal
yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder.

(4) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksik-
liklerin giderilmesinden sonra danışman, Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yö-
nündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı
jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

(5) İntihal raporu oranını EYK belirler.
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(6) Doktora tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD
Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde tez
savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez izleme ko-
mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda gö-
revli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğ-
rencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Doktora tez savunma sınav jürisi, her öğrenci
için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı
tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

(7) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden
önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine
gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü veya ABD/ASD tarafın-
dan önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile
tespit edilerek ABD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Müdürlükçe, bu ta-
rihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(10) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(11) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, Müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(12) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten
itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan
savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(14) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek
lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle
son hâline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş
ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç
adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim
etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine
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karar verilir.  EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler so-
nunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını ala-
maz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili ders-
lerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans
programı bulunması şartıyla ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde doktora programı için belirlenen tüm

koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren öğren-
ciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunan doktora diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 57 – (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; en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, seminer dersi,
yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, uzmanlık alan dersi, sanatta yeterlik
tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için alınması gereken dersler 21 Üniversite kredisi değerinden az, 27 Üniversite kredisi değe-
rinden çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile uy-
gulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari
240 AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ise, alınması gereken dersler 42 Üniversite kredisi değerinden az, 48 Üniversite kredisi
değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur. En
az on beş Üniversite kredilik dersin kendi programındaki derslerinden alınmış olması gerekir.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı

tüm dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini
almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Enstitüye yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ASD Başkanlığının
önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda
en çok iki ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman
onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ASD programı dışında al-
dığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam dört dersi geçemez.
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(7) Enstitüye lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ASD Başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok
dört ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman
onayı ile en fazla altı ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ASD programı dışında al-
dığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam sekiz dersi geçemez.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu ol-
mayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Sanatta yeterlik programları, Enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik programı kredisinden sayılmaz.
(11) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süresi
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin ve-
rildiği dönemden 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. Bir sanatta yeterlik programı
240 AKTS mezuniyet şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna
göre tez/eser çalışması önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez/eser çalışması izleme
sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı ile ta-
mamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tezli yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilip tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını on iki yarıyıl
sonuna kadar tamamlayamayan veya lisans derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı 
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavı, tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-

beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.
(2) Sanatta yeterlik programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim aylarında
olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dı-
şında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği hâlde dilekçe ile
başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.
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(5) Yeterlik sınavları, ASD Başkanlığı tarafından ASD’de görev yapan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. ASD Başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev
süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(6) Sanatta yeterlik komitesi; sanatta yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla, danışman teklifine istinaden en az ikisi Üniversite dışından olmak üze-
re, danışman dâhil beş asıl ve biri ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Ancak, zorunlu durumlarda, ana sanat dalları
için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görev-
lendirme yapılabilir. Sanatta yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve
görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınava katılabilir.

(7) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak iki bölüm hâlinde yapılır.
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan öğrenci uygulamalı sınava alınır. Sınavlardan başarılı sa-
yılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. ASD Başkanlığınca yeterlik sına-
vını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı Enstitüye gönderilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü-uy-
gulamalı sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla
onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve kredili en az yedi
dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi hâlinde, ASD Başkanlığının önerisi ve
EYK’nin onayı ile ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine 24 üncü
ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır. Öğrencinin başarı ile tamamlamış olduğu derslerden
hangilerinin saydırılacağı ASD intibak komisyonu kararı ile alınarak EYK tarafından belirlenir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına
giremez.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez/eser çalışması izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez/eser çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danış-
mandan başka Enstitü ASD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez/eser çalışması
konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı ile takip eden iz-
leme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına
oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez/eser çalışması izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışma-
nın ve ASD Başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/eser
çalışması önerisini, tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
danışmanının kontrolünde tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.
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(2) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav ta-
rihinden yedi gün önce Enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin
kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez/eser çalışması önerisi
düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde
salt çoğunlukla verilen karar, ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Ensti-
tüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç
altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez/eser çalışması
önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser çalışması konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı da-
nışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve tez/eser çalışması konusu
değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına alınır.
Tez/eser çalışması önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(5) Tez/eser çalışması önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile
onaylanır.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve tez/eser çalışması izleme sınavları
MADDE 62 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem
geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine ge-
tiren bir tez/eser çalışmasını tez/eser çalışması izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez/eser çalışmasını izleme komitesi, tez/eser
çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere
yılda iki kez toplanır.

(3) Tez/eser çalışması izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden
yedi gün önce Enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez/eser çalışması izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak raporun
sunum ve savunması yapılır.

(5) Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Karar ASD Başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla Ens-
titüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi
içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez/eser ça-
lışması izleme sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı
görevlendirmeli öğrenciler, tez/eser çalışması izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez/eser çalışması izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez/eser çalış-
ması izleme sınavına katılmayarak, tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı sonucunda tez/eser çalışması konusu ka-
bul edilen, ancak takip eden tez/eser çalışması izleme sınavları sonucunda tez/eser çalışması
konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hâllerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve
Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez/eser
çalışması konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itiba-
rıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına gi-
rer.
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(9) Tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından tez/eser çalışması konusu değiştirilen
öğrenci yeni bir tez/eser çalışması önerisi vermek ve en az dört tez/eser çalışması izleme sına-
vına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 63 – (1)  Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, eser, sergi veya proje

hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini Enstitü için hazırlanan
ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak Enstitüye sunmak, ayrıca tezini, eserini, sergisini ya da projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu
ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı jürisi ve tez/eser çalışması savunma sınavı tarihi,
danışman ve ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulun-
maması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez/eser çalışması
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere da-
nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
munda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Ancak, zorunlu durumlarda, ASD için
sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlen-
dirme yapılabilir. Sanatta yeterlik tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile ke-
sinleşir ve görevlendirilir. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı tarihten itibaren bir ay
içerisinde yapılır.

(3) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tez/eser çalışmasını teslim alır ve savunma sınav
tarihinden önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tez/eser çalışmasını ulaştırmak zorundadır.
Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek
zorundadır.

(4) Tez/eser çalışmasını savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izle-
yen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavının yapılacağı yer ve
tarih Enstitü veya ASD tarafından önceden duyurulur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavı;
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez/eser çalışmasını savunma sınavı için durum
bir tutanak ile tespit edilerek ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Mü-
dürlükçe, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez/eser çalışmasını sa-
vunma sınav tarihi belirler.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(7) Tez/eser çalışması jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen
süreçle ilgili işlemler, Müdürlükçe belirlenen uygulama esaslarına göre yürütülür.

(8) Sınav, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap
bölümünden oluşur. Savunma sınavı herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınavın
tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/eser çalışması veya sergi, proje,
resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar jüri
tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ASD Başkanlığı tarafından tez/eser ça-
lışması savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/eser çalışması
başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(9) Tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının ve-
rildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tez/eser çalışmasını aynı jüri
önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret ka-
rarı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez/eser çalışması reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği tak-
dirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(10) Tez/eser çalışması savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından son-
raki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez/eser çalışması savunmasından vazgeçmiş sa-
yılır, tez/eser çalışması hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğren-
cilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez/eser çalışması savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de
önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp
ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik for-
mattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Mü-
dürlüğe teslim eder. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra EYK tarafından öğrencinin
mezuniyet kararı alınır.  EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ve/veya azami süresi içinde tez/eser
çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri hâlinde ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla
ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sanatta yeterlik programı için be-

lirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine
getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ASD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü
tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 65 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü internet adre-

sinden yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve il-
gili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

lecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
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İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası ile 21 inci mad-
denin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden önce
kaydını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden tez aşamasında bulunanlar 26 ncı maddenin
altıncı fıkrasında yer alan zorunlu dersten sorumlu değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenler 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında
yer alan zorunlu dersi alıp başarmak zorundadırlar.

(4) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kaydını yap-
tırmış olan doktora programı öğrencilerinden tez aşamasında bulunanlar 48 inci maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersinden sorumlu değildir. Ancak bu öğrenciler-
den 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yeterlik sınav dönemine geçemeyen öğrenciler
48 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersini alıp başarmak zorunda-
dırlar.

(5)  Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kaydını
yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden ders aşamasında bulunup, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenlerin mezuniyet için belirlenen AKTS değerlerini
sağlamaları gerekir. Tez aşamasında bulunan öğrencilerde ise mezuniyet için belirlenen AKTS
değerleri şartı aranmaz.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bi-
limleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri öğrencileri bu Yönetmeliğin yayımı ile
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi olarak eğitimlerine
devam ederler.

(7) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bi-
limleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kaydolan öğrenciler için bu Yönet-
meliğin 40 ıncı ve 54 üncü maddelerindeki mezuniyet için yayın koşulu aranmaz. Bu öğrenciler
için kaydoldukları dönemdeki mezuniyet koşulları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK

KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ
STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/28)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar

– Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz”  standardının uygula-
maya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2020 – Sayı : 31145



Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan ma-

mul kalitesi C olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şart-
larını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları ve rondelaları da kap-
sar. Bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit
konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 12432 (1998) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Kons-

trüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Ku-
rulunun 24/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 12432 (Nisan
2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya
Somunsuz” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konul-
muştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik

Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten
ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik

Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa
Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere
uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe
Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” stan-
dardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit
ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini
veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan standart
MADDE 8 – (1) 4/9/1998 tarihli ve 23453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi

Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/84-85) ile mecburi uygulamaya konulan TS 12432 (1998)
“Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somun-
suz” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

4 Haziran 2020 – Sayı : 31145                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Ticaret Bakanlığından:
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/11)

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Ya-
sak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e 1 inci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki
MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine

istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu du-
rumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/1996 22762

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/10/1997 23134

2- 5/2/1998 23249

3- 19/7/1998 23407

4- 9/2/2000 23959

5- 26/6/2000 24091

6- 21/4/2002 24733

7- 7/8/2002 24839

8- 8/11/2002 24930

9- 14/3/2004 25402

10- 21/5/2004 25468

11- 18/1/2005 25704

12- 17/3/2005 25758

13- 6/6/2006 26190

14- 17/8/2007 26616

15- 27/6/2008 26919

16- 1/4/2009 27187

17- 18/9/2009 27353

18- 19/9/2009 27354

19- 10/11/2010 27755

20- 17/5/2011 27937

21- 5/8/2011 28016

22- 7/1/2020 31001

23- 4/3/2020 31058

24- 26/3/2020 31080

25- 2/5/2020 31115
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3848 

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

 
 3844 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3870 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen “Kristal Şeker Santrifüjleri 

Alımı İhale Edilecektir” başlıklı, 2020/232472 ihale kayıt numaralı en az 1750 kg/şarj kapasiteli 

tam otomatik kesikli tip kristal şeker santrifüjlerinin açık ihale usulünde satın alınmasına ilişkin 

ihalemizin son teklif verme (ihale) tarihi 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14:00’e 

uzatılmıştır. 

 3875/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 3746/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 2020/265584 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 (362) 312 19 19 /7091-7090  

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elde Taşınabilir Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı; 

  1 Adet (Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

     Tarih ve saatleri : Tarih: 16/06/2020 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3727/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. ve Tic. Anonim 
Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3872/1-1 

  



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2020 – Sayı : 31145 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3856/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3857/1-1 

  



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2020 – Sayı : 31145 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3858/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3858/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3871/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3871/2/1-1 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3855/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3859/1-1 
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Bingöl Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

28.05.2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Zabıta Memuru Alım İlanında yer alan tablo, 

S.	
No	

Kadro	
Unvanı	

Sınıfı	 Derecesi	 Adedi	 Niteliği	 Cinsiyeti	
KPSS	
Puan	
Türü	

KPSS	
Taban	
Puanı	

1	
Zabıta	
Memuru	

GİH	 7	 3	

Herhangi bir Lisans 

programından mezun olmak, en	
az	B	sınıfı	sürücü	belgesine	
sahip	olmak 

Erkek/	
Kadın	

KPSS	
P3	

70	

2	
Zabıta	
Memuru	

GİH	 8‐10	 5	

Herhangi bir Önlisans 

programından mezun olmak,	en	
az	B	sınıfı	sürücü	belgesine	
sahip	olmak 

Erkek/	
Kadın	

KPSS	
P93	

70	

3	
Zabıta	
Memuru	

GİH	 10	 8	
Lise ve Dengi Okul Mezunu 

olmak, en	az	B	sınıfı	sürücü	
belgesine	sahip	olmak 

Erkek/	
Kadın	

KPSS	
P94	

70	

şeklinde düzeltilmiştir. 
İlan olunur. 3860/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 3873/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 3874/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 3874/2/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı 
Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 04.06.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 18.06.2020 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak 
veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 
tamamlamış olmak. 

Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak 
veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
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• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

• Fotoğraf (5 Adet) 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya 

lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 

tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına şahsen 

veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik 

belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

Fakülte 
Bölüm - Program - 

Anabilim Dalı 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Programı 

Prof. Dr. 1 
Lisansüstü eğitimini Eğitim Bilimleri 

alanında tamamlamış olmak. 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme alanında yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık (İngilizce) 

Programı 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Eğitimde Psikolojik 

Hizmetler ya da Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında almış olmak ve 

İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 

olmak. 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık (İngilizce) 

Programı 

Doç. Dr. 1 

Doktora unvanını Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında almış olmak ve 

İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 

olmak. 

Özel Eğitim Bölümü Özel 

Eğitim Öğretmenliği 

Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimlerini Özel Eğitim alanlarının birinde 

tamamlamış olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Sahne Sanatları Bölümü 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanatta Yeterlik eğitimini Sinema alanında 

tamamlamış olmak; ayrıca senaryo ve film 

yönetimi alanında sektör deneyimine sahip 

olmak. 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme Bölümü Prof. Dr. 1 
Lisansüstü eğitimini Yönetim ve 

Organizasyon alanında tamamlamış olmak. 
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Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1 Lisansüstü eğitimini Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya 

Bilişim Bilimleri alanlarından birinden 

almış olmak veya bu alanların birinde 

çalışmaları ve araştırmaları olmak; İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Doç. Dr. 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Elektrik – Elektronik 

Mühendisliği (İngilizce) 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini Elektrik Mühendisliği veya 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümlerinin birinde tamamlamış olmak, 

Doktora eğitimini bu alanlardan birinde 

yapmış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 

80 puan) sahip olmak. 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 Doktorasını veya Doçentlik unvanını İnşaat 

Mühendisliği alanından almış olmak. Doç. Dr. 2 

Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 2 Lisansüstü eğitimini Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya 

Bilişim Bilimleri alanlarından birinden 

almış olmak veya bu alanların birinde 

çalışmaları ve araştırmaları olmak; İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Doç. Dr. 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak ve İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Plastik 

Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

uzmanı olmak ve tercihen İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon bilim alanından almış olmak 

ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 

puan) sahip olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Biyoistatistik 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde, Doktora 

eğitimini Biyoistatistik alanında 

tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve 

tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) 

sahip olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde, Doktora 

eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış 

olmak. Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 

80 puan) sahip olmak ve Akreditasyon 

çalışmalarında deneyimli olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde, Doktora 

eğitimini Tıp Tarihi ve Etik alanında 

tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak. 

 3833/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/ 

Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Sanat 

Tasarım ve Mimarlık, Eğitim ve Mühendislik Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama 

kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Başvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren 

belge; 

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 

öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 

geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 

Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 

Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya 

denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıda 

belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru 

tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.  

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 

Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin 

yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.  
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FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

SAYI AÇIKLAMA 

Eğitim 

İlköğretim 
Matematik 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında, tercihen 
yurtdışında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, 
uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak. 5-
12 sınıf seviyesinde en az iki yıllık öğretmenlik 
deneyimi ve lisansüstü program geliştirme, ders 
verme ve araştırma projeleri yönetme konularında 
deneyim sahibi olmak tercih sebebidir. 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 
Profesör 1 

Psikolojik danışmanlığın bilinçli farkındalık 
(mindfulness) ve online danışmanlık gibi güncel 
uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar 
yapmış olmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası 
deneyime sahip olmak ve yine bu alanlarda bilimsel 
araştırma projelerinde yer almış ve proje yönetmiş 
olmak. 

Sanat 
Tasarım ve 

Mimarlık 
İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans ve Yüksek lisans derecelerini İç Mimarlık 
alanında almış olmak, 
Doktorasını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanlarından 
birinde yapmış olmak. 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Ekonomi Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktorasını makro iktisat ve deneysel iktisat 
alanında, tercihen yurtdışında yapmış olmak. Makro 
iktisat, deneysel iktisat ve davranışsal iktisat 
alanlarında ders verebiliyor olmak. 

Ekonomi Doçent 1 

Doktora derecesini uluslararası ticaret 
ve uluslararası finans alanında, tercihen yurtdışında 
yapmış olmak. Uluslararası ticaret, finans ve 
uygulamalı ekonometri alanlarında uluslararası 
endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak. 

İşletme Doçent 1 

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve finans 
alanında doçent unvanına sahip olmak. Davranışsal 
finans, yükseköğretim finansmanı, sürdürülebilirlik 
ve finansal inovasyon konularında uluslararası 
yayınları ve kitap bölümleri olmak, muhasebe ve 
davranışsal finans konularında ders vermiş olmak. 
Finans sektöründe iş deneyimi bulunan adaylar 
tercih sebebidir. 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında tercihen 
yurtdışında yapmış olmak. Uygarlıklar tarihi, siyasal 
katılım ve Türkiye'de siyasi partiler alanlarında ders 
verebilecek, Karşılaştırmalı Siyaset, Türkiye 
Siyaseti, devlet-toplum ilişkileri ve sosyal hareketler 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Doktorasını elektronik devre ve devre elemanlarının 
tasarımı, modellemesi ve optimizasyonu, 
mikroelektronik veya haberleşme alanında yapmış 
olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak. 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Doktorasını kontrol veya robotik alanında yapmış 
olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak. 

 3824/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 

suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı 

dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştıkları Kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

8) İLK BAŞVURU TARİHİ : 05.06.2020 

 SON BAŞVURU TARİHİ : 19.06.2020 

 

BİRİM /BÖLÜM 

PROFESÖR DOÇENT 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ  
1 

 

Spor Bilimleri alanında Doçent 

unvanı almış olmak ve sporcularda 

soğuk su uygulamaları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ORTODONTİ 
  

1 

Ortodonti alanında uzmanlığını ya 

da doktorasını yapmış ve ortodonti 

alanında retansiyon ve stabilite 

konusunda araştırması olmak. 

PEDODONTİ 
  

1 
Pedodonti alanında uzmanlığını ya 

da doktorasını yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMAKOGNOZİ 
  

1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 

Farmakognozi Anabilim Dalı'nda 

doktora yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM 

PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİMİ 
 

1 
 

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış 

ve aday öğretmen yetiştirme 

programlarıyla ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

SOSYAL BİLGİLER 

EĞİTİMİ   
1 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 

Eğitim Programları ve Öğretim 

Bilim Dalı'nda doktorasını yapmış 

ve interdisipliner keşif ve 

araştırmalar bağlamında eğitimsel 

sinirbilim konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK İSLAM 

EDEBİYATI  
1 

 

İslam Tarihi ve Sanatları alanında 

Doçentlik unvanını almış ve Türk 

İslam Edebiyatı ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON   
1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya 

Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak. 

Farmakoloji ve Toksikoloji alanında 

doktorasını yapmış olup, analjezik 

etki ve antioksidanlar üzerinde 

çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

İÇ HASTALIKLARI 

(HEMOTOLOJİ)   
1 

İlgili alanda uzmanlığını almış ve 

Hematoloji yandal uzmanı olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(ONKOLOJİ)   
1 

İlgili alanda uzmanlığını almış ve 

Onkoloji yandal uzmanı olmak. 
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İÇ HASTALIKLARI 

(GASTROENTEROLOJİ)   
1 

İlgili alanda uzmanlığını almış ve 

Gastroenteroloji yandal uzmanı 

olmak. 

TIBBİ GENETİK 1 
  

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi 

Genetik Bilim alanında Doçentlik 

unvanı almış olmak. 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 

TÜRK HALK MÜZİĞİ 
 

1 
 

Müzik Bilimi alanında Doçentlik 

unvanını almış ve Müzikoloji ve 

Etnomüzikoloji alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 3861/1-1 

—— • —— 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav 
ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda 

nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır. 
A-) GENEL ŞARTLAR 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak. 
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş 

Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın 
Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. 

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav 

Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını 
kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 

olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına 
başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak. 

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. 

(Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz) 
4- Adayların Transkriptlerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; 

Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş 
Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

B-) ÖZEL ŞARTLAR 
1- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yükseklisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yükseklisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla 
belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek Lisans Derecesine sahip 

olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak şartı aranır. 

* Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır. 
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2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar; 
* Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda 

Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır. 
* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama 

yapılacaktır. 
* Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 

birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim 

yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından 
itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 
başvuramazlar. 

*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 
güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri 
kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden 
başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

C-) SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 05.06.2020 
Son Başvuru Tarihi: (Mesai Bitimi) : 19.06.2020 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22.06.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 25.06.2020 
Giriş Sınav Saati : 10:00 
Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde 
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 26.06.2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.yyu.edu.tr 
D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
 

BİRİM /BÖLÜM 
Öğretim 

Görevlisi

Araştırma 

Görevlisi  
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

ÇALDIRAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONİK 

TEKNOLOJİSİ PR. 
1 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak ve alanı ile ilgili ArGe projelerinde 

deneyimli olduğunu belgelemek. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 2 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI PR. 
1 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 

olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

TURİZM FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK SANATLARI  
1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü lisans mezunu 

olup, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim 

Dalı'nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
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REKREASYON YÖNETİMİ 
 

1 

Rekreasyon Yönetimi veya Turizm Rehberliği 

Bölümü lisans mezunu olup, Rekreasyon Yönetimi 

veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 

ACİL DURUM VE AFET 

YÖNETİMİ PR. 
1 

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli 

yüksek lisans yapmış ve "acil durum ve afet" alanı 

ile ilgili devlet kurumlarında en az 5 (beş) yıllık 

deneyime sahip olmak. Ayrıca, İç Kontrol 

Mekanizması sertifikasına sahip olmak. 

ÖZEL GÜVENLİK VE 

KORUMA PR. 
1 

 

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, lisans 

mezuniyetinden sonra en az 8 yıl kolluk 

kuvvetlerinde çalışmış ve Zırhlı Araçlar Sürücüsü 

ve Silah Sistemleri Kullanıcısı sertifikasına sahip 

olmak. NOT: Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen uzmanlık alanı olduğundan ALES'ten 

muafiyet uygulanacaktır. 

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI PR. 
1 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 

olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

PERFÜZYON TEKNİKLERİ 

PR. 
1 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekolulu 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Histoloji 

ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda tezli yüksek 

lisans yapmış ve belgelendirmek koşulu ile Kalp ve 

Damar Cerrahisi kliniğinde perfüzyon alanı ile 

ilgili en az 3 (üç) yıl deneyimi olmak. 

 

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir 

şekilde doldurulacaktır. 

* Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Akademik 

Birimler/sayfalar/555/12471" 

*Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/Akademik 

Birimler/sayfalar/555/12472" 

2- Özgeçmiş 

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi 

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 

sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı 

aranmamaktadır) 
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5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan 

karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici 

mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 

olacaktır.) 

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair 

öğrenci belgesi ( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.). 

7- Tecrübe belgeleri (İlana göre tecrübe yada deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş 

yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda 

çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi) 

8- İstenilen sertifikaların başvuru esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

9-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 

10-Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği 

gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise 

askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) 

11-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-devlet üzerinden alınan belge.). 

12-Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.). 

F- DİĞER AÇIKLAMALAR 

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular 

dikkatte alınmaz. 

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin 

www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge 

olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 

gerekmektedir. 

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada 

istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. 

Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

MUAFİYET 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı 

aranmaz. 

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 3862/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi,

İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS 12432 Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar İçin –

Somunlu veya Somunsuz Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2020/28)
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


