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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında;
bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer
iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ilgili
idarelerce yapılan plan değişikliği sonucunda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılması işlemleri, plan değişikliğine ilişkin başvuru esasları, kıymet takdir komisyonunun teşekkülü, çalışma şekli ve karar alması, yetkili kuruluşlarca hazırlanan rapor esas alınarak kıymet
takdir komisyonunca hazırlanacak raporu, payın kesinleşmesi, ödenmesi ile bu paya ilişkin diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü
maddesi, Ek 8 inci maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Değer artış payı: Uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki farkı,
c) Değerleme raporu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından, değer artış payının tespiti
için kullanılmak üzere hazırlanan taşınmaz değerini gösterir raporu,
ç) Değerleme raporu bedeli: Plan değişikliği teklifi sunan taşınmazın malikleri tarafından ödenecek olan, 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşuna, taşınmaz değerinin değer artış payının belirlenmesi için hazırlattırılacak
değerleme raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen bedeli,
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d) İdare: Büyükşehir sınırları içinde, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelerde, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, bu sınırlar dışında il özel idareleri ve ilgili mevzuatı uyarınca plan yapma ve onaylama
yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları,
e) Kıymet takdir komisyonu: İdare bünyesinde ilgili lisans ve lisansüstü programlardan
mezun olan, en az beş olmak üzere tek sayıda belirlenecek kişiden oluşturulan ve değer artış
payını belirlemek üzere piyasa araştırması yapmakla, meri plan ve plan değişikliği açıklama
raporu ve değerleme raporunu incelemek, değerlendirmek ve nihai değer artış payını tespit etmekle görevli komisyonu,
f) Piyasa (pazar) değeri: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası
Değerleme Standartlarına göre tespit edilmesi gereken piyasa değeri olup, 4/11/1983 tarihli ve
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesine göre taşınmazların değerlemesi için
kullanılan değer tespit yöntemlerinden herhangi biri ya da birkaçı kullanılarak tespit edilmiş
olan plan değişikliği öncesi ve sonrası taşınmazın piyasa değerini,
g) Plan: Uygulama imar planını,
ğ) Yetkili kuruluş: Sermaye Piyasası Kurulunun yayımlamış olduğu listedeki taşınmaz
değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş değerleme kuruluşunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Plan Değişikliği ve Değer Artış Payının Konusu
Değer artış payına konu olacak plan değişiklikleri
MADDE 5 – (1) Değer artışına konu olan plan değişiklikleri; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak;
a) En az bin metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında; ada bazında
nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği
getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarıçaplı alanda karşılanmak,
b) Parsel bazında fonksiyon değişikliği,
suretiyle yapılır.
Değer artış payının konusu
MADDE 6 – (1) Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine 5 inci maddede belirtilen şekilde gerçekleştirilecek plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın
artan değerinin tamamı değer artış payına konu edilir.
(2) Mahkemece imar planı iptal edilerek plansız kalan taşınmazlarda, idareye sunulan
yeni plan teklifleri ile iptal edilen plan koşulları arasındaki değer farkı değer artış payına konu
edilir. Bu durumda 5 inci maddedeki koşulları sağlamak esastır.
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Değer artış payına konu olmayan alanlar ve işlemler
MADDE 7 – (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun kapsamındaki;
a) Riskli alanlardan,
b) Rezerv yapı alanlarından,
c) İçerisindeki yapıların riskli yapı olarak tespit edildiği parsellerde, riskli yapının mer-i
imar planı ve plan notları ile verilmiş emsale esas inşaat alanının bir buçuk katına kadar artan
kısmına ilişkin plan değişikliklerinden,
(2) Kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlardan,
(3) Mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlardan,
(4) İmar planlarında yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak imar
planı değişikliklerinden,
(5) Yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak, düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan
alanlardan azalmaya neden olmamak kaydı ile ada veya parsel bazında yol düzenlemelerine,
cephe hattı düzeltmelerine, imar hattı düzenlemesine konu plan değişikliklerinden,
değer artış payı alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerleme Raporu ve Kıymet Takdir Komisyonu
Değerleme raporları
MADDE 8 – (1) İmar planı değişikliği talep edilen taşınmazın mevcut durum değeri
ile imar planı değişikliği sonrası durum değerlerinin analizi, idare tarafından en az iki yetkili
gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılır. Yetkili kuruluşlar tarafından iki farklı durum değeri arasındaki fark, değer artış payı olarak raporlanır. Yetkili kuruluşlarda değerleme raporunu
en az ikisi sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere üç kişinin imzalaması zorunludur.
(2) İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artış payının kıymet
takdir komisyonunca tespitinde kullanılmak üzere, yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenecek
değerleme raporları 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları
ayrı ayrı veya birlikte karma değerleme yöntemleri kullanılarak, mer-i plan ve plan değişikliği
tekliflerindeki taşınmazın piyasa değerlerinin belirlenmesi şeklinde hazırlanır. Değerleme çalışmaları neticesinde Ek-1’de yer alan formata uygun olarak hazırlanan değerleme raporları
idareye sunulur.
(3) Değer artış payına ilişkin yapılan taşınmaz değerlemesinde taşınmaz üzerindeki
mevcut yapı, tesis, eklentiler ve diğer muhdesatın bedeli dikkate alınmaz.
Kıymet takdir komisyonunun teşekkülü ve çalışma esasları
MADDE 9 – (1) Kıymet takdir komisyonu; ilgili idarenin bünyesinde 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi veya 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında görev yapmak koşuluyla; şehir plan-
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cısı, harita (geomatik mühendisi/jeodezi ve fotogrametri mühendisi) mühendisi, mimar, inşaat
mühendisi ile arazi yönetimi, kentsel dönüşüm, taşınmaz mal/gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile değerleme konularında lisans/yüksek lisans veya doktora yapmış ya da 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilen lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından olmak üzere en az
beş asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Belirtilen kapsamda yeterli personeli olmayan idareler, kıymet takdir komisyonunu lisans mezunu olan kişilerden oluşturur; bu durumdaki idareler, komisyonun en az iki üyesinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bulunan yukarıda
belirtilen nitelikleri haiz personelden temin edebilirler.
(2) Kıymet takdir komisyonları iki yıl süre ile görev yapmak üzere üst yöneticinin onayı
ile komisyon başkanı da belirtilecek şekilde oluşturulur. Yıl içinde idarenin gerekli görmesi
halinde yeni komisyon ya da komisyonlar kurulabilir.
(3) Komisyon, toplantılarını komisyon başkanının belirlediği yerde yapar. Komisyon
toplantıları, ihtiyaç halinde görüntülü kayıt alınması koşuluyla uzaktan katılım yoluyla da gerçekleştirilebilir. Komisyon, değerleme raporunu hazırlayan yetkili kuruluşun uzmanlarından
sunum yapılmasını talep edebilir ve teslim edilen değerleme raporu üzerinde belirsiz olan hususların olması halinde konu ile ilgili uzman kurumlardan ek görüş ve rapor alınması yoluna
gidebilir.
(4) İmar planı değişikliğinin neden olabileceği taşınmaz değer artış payının tespiti, kıymet takdir komisyonu tarafından, en az iki yetkili kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporlarında belirtilen değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere yapılır.
(5) Yetkili kuruluşlardan alınan değerleme raporları; hem mevcut durum değeri, hem
de plan değişikliği sonrası durum değeri yönlerinden komisyon tarafından kapsamlı olarak incelenir. Yetkili kuruluşlara idare tarafından hazırlatılan iki değerleme raporun ortalama değer
artış payı arasındaki farkın %20’den fazla olması, kıymet takdiri komisyonunca yerinde yapılan
inceleme neticesinde değerleme raporlarında belirlenen değer artış payının gerçeği yansıtmadığının değerlendirilmesi halinde, yetkili kuruluşlardan ek rapor ya da yeniden rapor düzenlenmesi talep edilir. Yetkili kuruluşlar tarafından taşınmazın değerinin doğru olduğunun gerekçeleri ile birlikte rapor edilmesi ve değer değişikliği yapılmaması halinde, komisyon üçüncü
bir yetkili kuruluştan değerleme raporu alabileceği gibi, değer farklılıklarının incelenmesi için
üniversitelerden veya uzman kuruluşlardan rapor talep edebilir. Bu şekilde alınan üçüncü raporda önceki raporları veren yetkili kuruluş ya da kuruluşların hatalı işlem yaptıkları anlaşılması
halinde, bu durum idare tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
(6) Komisyon toplantıları üyelerin tamamının katılımı ile yapılır. Kararlar üyelerin salt
çoğunluğu ile alınır.
(7) Komisyon kararları detaylı ve denetime elverişli bir surette kaleme alınır. Karara
muhalif olan üyeler karara muhalefet şerhini gerekçesi ile belirtirler.
(8) Başka kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek olan üyelerin 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yol ve konaklama giderleri talep eden idare
tarafından ödenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değer Artış Payının Tespiti, Kesinleşmesi, Ödenmesi ve
İdareler Arası Dağılım İşlemleri
Başvuru
MADDE 10 – (1) İmar planı değişikliği teklifi, plan değişikliğine konu alan sınırları
içinde yer alan taşınmaz sahiplerinin tamamının veya vekillerinin noter onaylı vekâlet bilgilerini içeren bir dilekçeyle idareye verilerek başvuru yapılır.
Değer artış payının tespiti
MADDE 11 – (1) Kıymet takdir komisyonunca en az iki yetkili kuruluş tarafından belirlenen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere değer artış
payı belirlenir.
(2) İmar planı değişikliği tekliflerinin idarelerce onaylanmasına müteakip askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliği teklifini onaylayan idarece değer artış payı ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması, resmi yazı ile ilgili birime bildirilir.
(3) Büyükşehir belediyesi olan yerlerde, plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesine yapılması halinde, büyükşehir belediyesince onaylanmasından sonra, ilçe belediye başkanlığına
iletilerek askıya çıkarılmasından önce, ilçe belediyesince değer artış payı ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması, resmi yazı ile ilgili birime bildirilir.
(4) Uygulama imar planının onaylanmasına müteakip değerleme raporu hazırlama bedeli, taşınmaz maliklerince planı onaylayan idare tarafından bildirilen hesap numarasına 15
gün içerisinde yatırılır. Değerleme raporu hazırlama bedeli, ilgililerce ödenmeden onaylanan
planlar askıya çıkartılmaz. İki yetkili kuruluşa idare tarafından değerleme raporu 30 gün içerisinde hazırlattırılır.
(5) İdare tarafından iki yetkili kuruluştan alınan değerleme raporu kıymet takdir komisyonuna iletilir ve komisyonca değer artış payı belirleme çalışmalarına başlanır. Komisyon
tarafından imar planı değişikliğine konu alanda ve etrafında yapılan inceleme neticesinde, iki
yetkili kuruluştan alınan değerleme raporları altlık olarak kullanılır. Plan değişikliğinin neden
olabileceği değer artış payı, gerekçelerinin de açıklandığı bir rapor ile en geç 15 gün içerisinde
belirlenir. 9 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki durumlar 30 günlük süreye dâhil değildir.
Değer artış payının kesinleşmesi
MADDE 12 – (1) Onaylanan planlara göre hazırlan değerleme raporları ve kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, planların askı sürecinde varsa yapılan itirazlar
neticesinde planda değişiklik olması halinde yeni planlara göre revize edilerek nihai olarak belirlenir.
(2) Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, idarece plan değişikliği
talebinde bulunanlara 5 gün içinde tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde itiraz
edilmeyen bedel kesinleşmiş sayılır. Süresinde yapılan itirazlar, kıymet takdir komisyonu tarafından 5 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve bu şekilde kesinleşen bedel ilgilisine
tebliğ edilir.
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Değer artış payının ödenmesi
MADDE 13 – (1) Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının
alımı aşamasında önce Bakanlığın muhasebe birimi hesabına ödenir. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez,
yapı ruhsatı düzenlenemez.
(2) Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren ödeme tarihinde her takvim
yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı
başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.
(3) Değer artış payının eksik ödendiğinin tespiti halinde ödenmeyen veya eksik ödenen
payın 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen payın ödenmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine
göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.
Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar payın dağılım nispetinde ilgili idare veya kurumlara dağıtılır.
(4) Değer artış payı tahsil edildikten sonra, yapı ruhsatı alınmadan önce imar planında
yeniden değişiklik yapıldığı veya planın eski haline getirildiği durumlarda bu değişikliklerin
kesinleşmesinden sonra, plan değişikliğinin yapılış gerekçeleri dikkate alınarak, değerinde azalış olduğunun tespiti halinde değer artış payı ödeme tarihinden itibaren idarece yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutar, faizsiz olarak ilgilinin talebi üzerine, bir yıl içinde değer
artış payı bedelinin aktarıldığı idareler tarafından iade edilir.
Değer artış payının dağılımı
MADDE 14 – (1) Başvuru sahibi tarafından yatırılan değer artış payının;
a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; %25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, %25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri
Özel Hesabına,
b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; %40’ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesaba, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,
c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının %75’i
Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde %15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %10’u ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki
kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak
ilgili hesabına,
ç) (a) bendine göre kalan değer artış payının %25’i, (b) bendine göre kalan değer artış
payının %30’u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması
durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına,
Bakanlık muhasebe birimi tarafından 5 iş günü içerisinde aktarılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tapu müdürlüğüne şerh verilmesi
MADDE 15 – (1) İmar planı değişikliği teklifinin ilgili idarece onaylanmasından sonra,
planlar askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliğine konu alan sınırları içerisinde kalan parseller ile ilgili olarak idaresince; “Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin
akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez.”
şeklinde tapu kütüğüne şerh edilmesi, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
(2) İmar planlarının kesinleşmesine ve kıymet takdir komisyonunca değer artış payının
belirlenmesine müteakip söz konusu parsellerde oluşan değer artış payı tutarı, ilk şerhe ek olarak idarece tapu müdürlüğüne tapu kütüğüne şerh edilmesi için bildirilir.
(3) Değer artış payı tutarının taşınmaz maliklerince en geç taşınmazın ilk satışında ya
da yapı ruhsat aşamasında olmak üzere Bakanlık muhasebe birimi hesabına yatırılmasına müteakip ilgili şerhlerin tapu sicilinden terkini ödemeyi izleyen on gün içerisinde idarece ilgili
tapu müdürlüğüne bildirilir.
Denetim
MADDE 16 – (1) İmar planı değişikliği yapılan taşınmazlara ilişkin değerleme raporları
ile komisyon raporları ve kararları üzerinde Bakanlık denetim yetkisine sahiptir.
(2) Yetkili kuruluşlarca bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak değerleme raporlarının
gerçeği yansıtmadığının bağımsız uzman kuruluşlarca tespiti halinde, kamu zararına neden
olan kişilerden söz konusu zararın tazmini ve bu kişiler hakkında cezai işlem tesis edilmesi
için İdare tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulur.
Kanunun yürürlük tarihinden önceki plan başvuruları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 20/2/2020 tarihinden önce belediye, il özel idaresi veya ilgili idarelere başvuru yapılarak resmi kayıt numarası almış uygulama imar planı değişiklik tekliflerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PROF. SAMİ ŞEKEROĞLU
SİNEMA-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Öğretim elemanları: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanlarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok üç yıl için Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, öğretim elemanları arasından Senato tarafından
görevlendirilen altı kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün katılmadığı toplantılarda en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır. Bunun dışında Müdür ya da üyelerden en az üçünün isteği
üzerine Kurul, olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla toplanır. Oylamalarda oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/2/2013

28571
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim
Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim (tezli
ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,
d) Enstitü: Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Enstitüdeki anabilim dalını/enstitü
anasanat dalını,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve
doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) Etik kurulu: Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan etik kurullarını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,
l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
m) Özel öğrenci: Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Uşak Üniversitesinin aynı düzeydeki programlarından; farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı
edinmek amacıyla ders almak isteyen öğrenciyi,
n) Müdür/müdürlük: Enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
r) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusunu araştırmaya,
literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,
ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,
u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
ü) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,
v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Kayıt
Kontenjan ve başvuru ilanı
MADDE 4 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD
akademik kurulu görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak
Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler
ile başvuru, kabul, yazılı ve/veya sözlü sınav ile kayıt tarihleri Senatonun onayı üzerine Rektörlük tarafından ilan edilir ve ayrıca enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.
Lisansüstü programlara başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;
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a) EABD/EASD akademik kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen
yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir
lisans diplomasına sahip olmaları ve adayların lisans not ortalamalarının asgari 2.50 veya muadili bir puan olması gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarında ALES’ten 55 puana veya eşdeğerliği kabul edilen
diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir.
c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı
EABD/EASD akademik kurulu teklifi ve EYK kararından sonra Senatoca belirlenir.
ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
1) Senato tarafından mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
d) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan
YDS’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından muadili bir puan almaları gerekir. Ancak, Arapçanın özel önem taşıdığı programlar
için yabancı dil puanı olarak Arapçadan YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan almaları gerekir.
e) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı aranmaz.
(2) Doktora programlarına başvuru için adayların;
a) EABD akademik kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt
içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans
derecesine sahip olmaları ve adayların yüksek lisans not ortalamalarının asgari 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.
b) ALES’ten 65 puana veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış
denk puana sahip olmaları gerekir.
c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
1) Senato tarafından mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.
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ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almaları gerekir.
d) Doktora programlarına başvuruda, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan YDS’den en
az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından
muadili bir puan almaları gerekir.
(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru için adayların;
a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavından temel tıp alanında en az 50 puan veya ALES’in sayısal puan türünden en az 75
puan veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları
gerekir. (Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7 Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur).
b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına sahip (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden
en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip
olmaları gerekir.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir.
ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 veya muadili olması ve başvurduğu puan türünde en az 85 ALES puanına
veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.
(4) Sanatta yeterlik programlarına başvuru için adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES
sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan
türünde en az 80 puana veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk
puana sahip olmaları gerekir.
b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans/yüksek lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.
c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, adayın son beş yıl içerisinde yapılan
YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından muadili bir puan alması gerekir.
(5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse ALES ve yabancı dil puanlarının yükseltilmesine, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.
(6) Adayların, EABD/EASD akademik kurulu tarafından önerilen EYK tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekir.
Öğrenci kabulü ile ilgili genel şartlar ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) EABD/EASD akademik kurulunun talebi doğrultusunda başvurularda
sözlü ve/veya yazılı sınav ya da portfolyo/yetenek sınavı uygulanacağı ilanda belirtilir.
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(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda;
a) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için ALES veya
eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuranlar sözlü
ve/veya yazılı sınava çağrılır.
b) ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında ise lisans/yüksek lisans not ortalamasının %60’ının ve yabancı dil puanının %40’ının toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuranlar sözlü ve/veya yazılı sınava çağrılır.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların yerleştirme başarı puanı hesaplamasında;
a) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için;
ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%20’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve sözlü ve/veya yazılı sınav puanının %20’sinin
toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.
b) ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adaylar
için; lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %20’sinin ve sözlü ve/veya yazılı sınav puanının %30’unun toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.
c) ALES şartı aranmayan sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için;
lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun
ve sözlü/yetenek/portfolyo sınav puanının %40’ının toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.
ç) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %60’ı ile yabancı dil puanının %40’ının toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.
ALES puanının istenildiği durumlarda; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet
not ortalamasının %40’ının ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak başarı puanı
hesaplanır. Yabancı dil puanı olmayan adayın puanı sıfır olarak değerlendirilir.
(4) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme başarı puanı 60’ın altında, doktora/sanatta
yeterlik programlarında ise yerleştirme başarı puanı 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.
(5) Sözlü ve yazılı sınavın bir arada uygulandığı programlarda sözlü notunun %50’si
ve yazılı sınav notunun %50’si alınarak hesaplama yapılır.
(6) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylardan sözlü ve/veya yazılı sınava alınacakların sayısı ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılabilir.
(7) Değerlendirmede sözlü ve yazılı sınavın beraber istendiği durumlarda, yazılı sınava
girmeyen adaylar başarısız sayılır ve sözlü sınava giremezler.
(8) Yerleştirme başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla; ALES şartı arananlarda
ALES, eşitlik bozulmazsa sırasıyla lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı
dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar, enstitü tarafından ilân edilir.
(9) İlan edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların %50’sini geçmemek üzere
yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(10) Yazılı sınavlarda sınav evrakı, sözlü sınavlarda ise adaya sorulan soru-cevapları
belirten tutanak sınava müteakip üç işgünü içinde enstitüye teslim edilir.
(11) Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun
4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliğinin gösterildiği tablo dikkate alınır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Rektörlük, yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer
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hususları ilgili EABD/EASD akademik kurulu görüşü, EYK kararı ve Senato onayı doğrultusunda ilan eder. Bu kontenjanlar ilanda ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu
öğrenci alımı yapılamaz.
(2) Yabancı uyruklu adaylar, lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgeleyen Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulü aşağıdaki şartlar ile değerlendirilir:
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.
b) Yüksek lisans başvuruları için lisans mezuniyet ortalamasının 4.00 üzerinden asgari
2.50; doktora/bütünleşik doktora başvuruları için yüksek lisans/lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 3.00 olması gerekir.
c) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için programın ilan edilen ALES puan türünden
tezli yüksek lisans programı için en az 55 puan, doktora programı için en az 65 puan almaları
gerekir.
ç) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim
dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da TÖMER veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe
yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya dengi puan aldığını gösteren resmi
belgeye sahip olması gerekir.
d) Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şartlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul elde eder. Bu durumda olan adaylar,
Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır.
Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan
adaylar öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla iki eğitim öğretim yılı kadar
sürede yeterlik alamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.
e) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlara başvuruda bulunan yabancı
uyruklu adayların öğretim göreceği dil ana dilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak
ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır.
f) Doktora adaylarının, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları zorunludur. Bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
g) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre
yapılır. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların
yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun
%40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir.
ğ) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların doktora programına yerleştirilmesi yüksek lisans mezuniyet notunun %60’ı, yabancı
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dil puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik
verilir. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların
doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun
(lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans mezuniyet notunun) %20’si ve yabancı dil puanının %20’si esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
(3) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini enstitüye teslim etmeleri zorunludur.
Bilim/sanat dalı sınav jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili sınav jürileri; ilgili
EABD/EASD akademik kurulunun önereceği ve EYK tarafından belirlenen üç asıl ve iki yedek
üyeden oluşur. Sözlü ve/veya yazılı sınav EYK tarafından görevlendirilen ilgili sınav jürisi tarafından yapılır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için
açılır ve her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Bu bağlamda;
a) Engelli öğrenci adayları, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre çalışma güçlerinin
en az %40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadır.
b) Gazi, gazi yakınları ve birinci derece şehit yakınları durumlarını belgelendirmek zorundadır.
c) Sporcu adayları; Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları veya Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olduklarını belgelendirmek zorundadır.
(2) Özel şartlı öğrenci başarı değerlendirmesi; ilgili sınav jürisi tarafından ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %50’si alınarak belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü derslere, kayıtlı oldukları EABD/EASD başkanlığının
onayı ve EYK kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsüne kabul edilenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere kimlik kartı verilmez, askerlik
işlemleri yürütülmez.
(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı
oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı ilgili EABD/EASD başkanlığı önerisi ve EYK
kararıyla yapılır.
(3) İlgili yarıyılda kayıtlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
Özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması
derslerini alamaz.
(4) Özel öğrenci, ders kayıt dönemi sonunda almış olduğu dersin açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinin bitimini izleyen iki işgünü içerisinde
EABDB/EASDB’nin uygun görüşüne istinaden enstitü müdürlüğüne yazılı olarak ders değişikliği talebinde bulunabilir.
(5) Özel öğrencilere herhangi bir diploma veya unvan verilmez. Ancak kendilerine,
enstitüden aldıkları derslerin notlarını gösteren transkript ve özel öğrenci olduklarına dair bir
belge verilebilir.
(6) Özel öğrenci kontenjanları ilan edilen kontenjanın %20’sini geçemez.

15 Eylül 2020 – Sayı : 31245

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

(7) Özel öğrenciler, dönemlik öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
(8) Özel öğrenci başvuruları EABD/EASD başkanlıklarının talebi doğrultusunda enstitü
müdürlüğü tarafından belirlenen süre içinde “Özel Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır. Süresi
dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
(9) Enstitü müdürlüğü tarafından kontenjan belirlenmiş ve başvurunun birden fazla olduğu durumlarda, özel öğrencilerin alım değerlendirmesi; yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalaması esas alınarak başarı sıralaması 4’lük not sistemine göre yapılır. Özel öğrenci başvurularında sadece
yüzlük not sisteminde genel not ortalaması bulunan adayların not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosu kullanılır.
(10) Özel öğrencilerin alabileceği derslerin belirlenmesinde EABD/EASD başkanlığı
ve EYK yetkilidir.
(11) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri
hususlardaki durumları, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynı olup bu konularda bu
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sürenin
yarısını henüz tamamlamamış olan ve bu maddede belirlenen şartları taşıyan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK kararıyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş başvuruları ilanda belirlenen süre içinde yapılır. Yatay geçiş kontenjanı,
lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %50’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Yatay geçiş kontenjanları, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının önerisi, EYK kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir. Bu kontenjan ve başvuru koşulları ilanda ayrıca gösterilir.
(3) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; genel not ortalamasının 4.00
üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 75, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının
4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden en az 80 olması gerekir. Öğrencinin intibakı, başvurduğu EABD/EASD'de almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak EYK kararıyla yapılır.
(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için
kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan
program süresi ile sınırlıdır.
(5) Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü başarı değerlendirmesi; transkript notuna (ağırlıklı genel not ortalaması) göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama alınarak yapılır.
(6) Yatay geçiş başvurusunda istenen belgeler şunlardır:
a) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
b) Öğrenci belgesi.
c) Yabancı dil belgesi (tezli yüksek lisans için en az 40 puan).
ç) Transkript.
d) Onaylı ders içerikleri.
e) Disiplin cezası almadığına dair belge.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında öğrencinin alması gereken dersler EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla en az dört, en çok altı
derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır.
(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık
programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler.
Alınacak dersler EABD/EASD akademik kurulunun teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde EABD/EASD akademik kurulunun teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için bir yüksek lisans öğrencisinin,
bu programdaki her dersten en az CB notu alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az BB notu alması ve en az
3.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders
sınavları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz okulu, hazırlık programının süresine dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli
nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans veya
doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.
(5) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda
belirtilir.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, güz
ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara giriş sonuçları enstitü internet sayfasında
ilan edilir.
(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre
içinde istenilen belgelerle enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi
içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt hakkını kaybeder.
(3) İlgili programlarda boş kontenjan kalması durumunda yedek liste ilanına çıkılır. Yedek listede olan öğrenci kayıt yaptırmadığı takdirde ikinci yedek liste ilanına çıkılmaz. Asıl
listedeki adaylar, yedek liste başvuru tarihleri arasında kayıt yaptıramaz.
(4) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kaydını yaptırmak zorundadır.
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(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda
EABD/EASD’de açılan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip danışmanlarının onayı ile kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için
sadece ders seçme işlemi yapılır.
(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde
kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemleri yapılmaz.
(3) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren mazeretsiz
olarak kayıt yenileyip yenilemediklerine bakılmaksızın geçirdikleri tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.
(4) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt oldukları programın asgari sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersine kayıt yapabilmeleri için tez konularının EYK’da kabul edilmesi ve tüm derslerini başarı
ile tamamlamaları gerekir.
(6) Danışman öğretim üyesi; akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrencinin
seçmiş olduğu dersleri onaylamakla yükümlüdür.
(7) Tez aşamasındaki öğrenci, ikinci danışmanı bulunması halinde Tez Çalışması ve
Uzmanlık Alan Dersini birinci danışmanından alır.
(8) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen
süre içinde alınır.
(9) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek
diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(10) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları
durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek
süreler azami süreden sayılmaz.
(11) Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, kayıt yenilemedikleri yarıyılda yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamazlar
ve tezlerini teslim edemezler.
Ders değiştirme, ders muafiyeti ve uzaktan eğitim/ikinci öğretim programlarından
ders alma
MADDE 16 – (1) Ders değiştirme ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenciler, danışmanın onayı ile ders
değişikliği yapabilir. Bu süreler dışında ders değişikliği işlemi yapılamaz.
b) Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurt dışı görevlendirme, hastalık, idari
izin) ilgili EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders değiştirme işlemi enstitü tarafından yapılabilir.
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(2) Aktarılacak krediler/ders muafiyeti ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir
yükseköğretim kurumu lisansüstü programlarında başarılı olduğu eşdeğer dersler için kredi
aktarma/muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci yarıyılın ilk iki haftası içinde enstitü
müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvurular, ilgili EABD/EASD komisyonları tarafından değerlendirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.
b) Muafiyet talebinde bulunulan derslerin son 3 yıl içinde alınmış olması gerekir.
c) Üniversitede kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az CB,
doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir.
ç) Üniversite dışında kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az
BB, doktora/sanatta yeterlik için en az BA veya belirtilen harf notlarına eşdeğer bir puan olması
gerekir.
d) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olma ve ders içeriği uyumu şartı ile kredi/AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.
e) Tezsiz yüksek lisans programı dersleri için muafiyet talebinde bulunulamaz.
(3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, farklı tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla üç ders alabilirler. Zorunlu durumlarda alınabilecek ders sayısı EYK kararı ile arttırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(2) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma
yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans ders ve kredi yükü
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir ve
ortalamaya katılmaz.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile farklı anabilim dallarından veya
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması
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gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alındığı
takdirde de bu suretle alınan derslere ait başarı durumu, bu Yönetmelikte mevcut değerlendirme
sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrenci, doktora programlarından ders alamaz.
(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
Tezli yüksek lisans başarı denetlemesi
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için
seminer dersi ve diğer derslerini başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının
2.50'den az olmaması gerekir. Öğrenci, azami ders alma süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
Tezli yüksek lisans süresi
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her yarıyıl
kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2.50 not ortalamasını sağlayamayan, azami
süreler içerisinde ise iki yarıyıl üst üste tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler üç yarıyılda mezun olabilirler.
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışmanı ile belirlediği tez konusunu EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı
tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu
onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.
(2) Öğrencinin, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersini alabilmesi için tez önerisinin
EYK tarafından kabul edilmesi gerekir. Tez önerisi EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci,
Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptıramaz.
(3) Tez konusu değişikliği; danışmanın onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.
(4) Dönem başında tez konusu değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir.
(5) Dönem içerisinde tez konusu değiştiren öğrenciler en erken takip eden yarıyılda tezini teslim edebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,
b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,
c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye
teslim etmesi,
ç) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
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Tez savunma jürisi
MADDE 24 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden
oluşur. Bu kapsamda tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı, söz konusu
EABD/EASD’nin bilim dalları içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.
İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
b) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. EYK gerekli gördüğü durumlarda tez konusuyla çalışmaları uyumlu yeni jüri
üyeleri teklif edilmesini EABD/EASD başkanlığından talep edebilir.
c) İlgili alana ait tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin, EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.
Tez savunma sınavı
MADDE 25 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD
aracılığıyla enstitüye gönderir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden
erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve
enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
ç) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç
ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en az on beş gün önce düzeltme kararı veren
jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına mazeretsiz
olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
h) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, geçiş işlemi için dilekçesi ve transkripti ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Geçiş işlemi EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK
kararı ile sonuçlandırılır.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip
eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş nüshasını, elektronik ortamda kaydedilmiş
CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.
EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü
ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
(6) 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.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans
programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans ders ve kredi yükü
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on
ders ile dönem projesinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
Tezsiz yüksek lisans başarı denetlemesi
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Azami süre sonunda ağırlıklı genel not
ortalaması 2.50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans süresi
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans danışmanının belirlenmesi
MADDE 31 – (1) Yeni kayıt yaptıran tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışmanlıkları, yarıyılın ilk iki haftası içerisinde EABD/EASD akademik kurulunda görüşülür.
EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır. EYK tarafından görevlendirilen danışman aynı zamanda öğrencinin dönem projesi danışmanlığını yürütür. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından
yürütülür.
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Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesini aldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Dönem projesi sınavının sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda
proje savunma sınavına alınır. Dönem projesinin sonuçlandırılması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:
a) Öğrencinin projesini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazarak danışmanına sunması.
b) Projenin danışman tarafından intihal programında incelenmesi.
c) Danışmanın, projenin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte projeyi
enstitüye teslim etmesi.
ç) Öğrencinin projesini jüri önünde sözlü olarak savunması.
Dönem projesi savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje
danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde proje savunma sınavı tarihinde yapılır. Savunma
sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma
sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, projesinin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda
kaydedilmiş bir adet CD’sini enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans
derecesi almaya hak kazanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 36 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından, aynı ismi
taşıyan veya enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programına
enstitünün ilan ettiği tarihler arasında geçiş yapabilir. Geçiş kontenjanı, bir program için iki
öğrenci ile sınırlıdır.
(2) Bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda
öğrenci alınmış olması gerekir.
(3) Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü ALES ve yabancı dil
şartını sağlamak kaydıyla geçiş yapılabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek lisans
programına geçiş başvurusunda bulunamaz.
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(5) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin,
kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında en az 30 AKTS değerinde dersleri
almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı
aranmaz.
(6) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabulü; ALES puanının %50’si, tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %25’i ile yabancı dil puanının %25’i alınarak ilgili EABD sınav jürisi tarafından
yapılır.
(8) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu
programın puan türünden en az 70 alması ve bunu belgelemesi gerekir.
(9) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu
tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
(10) Ders intibakı yapıldıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin, tezli
yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir.
(11) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.
(12) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, programın normal öğrenim
süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Programın amacı
MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.
Ders ve kredi yükü
MADDE 38 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için 240 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 42 kredilik on dört ders, seminer dersi,
uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Doktora programlarında öğrenci, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile enstitüde yer alan yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Farklı anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu suretle alınan derslere ait başarı, bu
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Yönetmelikte belirtilen not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alınması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz. Aynı EABD/EASD bünyesinde
bulunan yüksek lisans ve doktora programları arasında alınan dersler, asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek ve daha önce alınmamış olmak koşuluyla program dışı ders olarak
sayılmaz.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 39 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci, azami ders alma süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olunan
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırılmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, doktora programından (en az üç tez
izleme komitesi raporu sunması şartıyla) en erken altı yarıyılda mezun olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili EABD/EASD’de görev
yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere dördü Üniversite dışından, danışman dâhil dokuz kişilik sınav jürisi önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş
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kişilik yeterlik jürisi, unvan sıralaması dikkate alınarak EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir. Jüri üyesi teklifi, yeterlik sınav
tarihinden en az bir ay önce enstitüye bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır.
Sözlü sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için
en az 80 puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme
tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.
(6) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
ilk sınav tarihinden itibaren en erken altı ay sonra aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
(7) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
yedi gün önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman ve
EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde unvan
sıralaması dikkate alınarak bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Danışman ve EABD başkanlığı tarafından, üç öğretim üyesi EABD içinden, üç öğretim üyesi EABD dışından olmak üzere toplam altı öğretim üyesi enstitüye önerilir. Tez izleme
komitesi, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK
tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda EYK, önerilen
jüri üye sayısını artırabilir.
(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır. İkinci danışmanın olması durumunda, ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın talebi,
EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini
takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik
kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.
(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine ulaştırır.
(3) Tez önerisi savunma sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.
(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi formu ile birlikte bildirilir.
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(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(7) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında resmi görevli olan komite üyeleri veya alanıyla ilgili araştırma yapmak üzere altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.
Tez izleme sınavları
MADDE 44 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.
(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Tez önerisi savunma sınavı ile birinci tez izleme komitesi toplantısı arasında en az
dört ay süre olması gerekir.
(4) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(5) Tez izleme sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
(6) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
(7) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
(8) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
(9) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.
(10) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi
hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
(11) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sayılır.
(12) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.
(13) Tez izleme sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için aşağıdaki hususların yerine
getirilmesi gereklidir:
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a) Öğrencinin tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazarak danışmanına sunması.
b) Tezin, danışman tarafından intihal programında incelenmesi.
c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye
teslim etmesi.
ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması.
d) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması.
e) Tezin enstitüye teslim edilip jüri önünde sözlü olarak savunulması.
(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
b) Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı
yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.
c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.
(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD aracılığıyla enstitüye gönderir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.
c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
ç) Tez savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.
d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.
f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir
ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Diploma düzenlenene kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya kendisine geçici
mezuniyet belgesi verilmez; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Programın amacı
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
Ders ve kredi yükü
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Sanatta yeterlik programlarında EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile
öğrenci, kayıtlı olduğu enstitüde yer alan yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Farklı EABD/EASD’den veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan sanatta
yeterlik derslerinden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu
program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alınması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz. Aynı EASD bünyesinde bulunan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları arasında alınan dersler, asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek ve daha önce
alınmamış olmak koşuluyla program dışı ders olarak sayılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alındığı takdirde de bu suretle alınan derslere ait başarı durumu, bu Yönetmelikte
mevcut değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
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Başarı denetlemesi
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; yeterlik sınavına girebilmesi
için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci, azami ders alma süresi
içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, sanatta yeterlik programından (en
az üç tez izleme komitesi raporu sunması şartıyla) en erken altı yarıyılda mezun olabilir.
Yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programında; yeterlik sınavı, tez izleme komitesi,
tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları ile ilgili iş ve işlemler 41, 42, 43 ve 44 üncü maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gereklidir:
a) Öğrencinin tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazarak danışmanına sunması.
b) Tezin, danışman tarafından intihal programında incelenmesi.
c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye
teslim etmesi.
ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması.
d) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması.
e) Tezin enstitüye teslim edilip jüri önünde sözlü olarak savunulması.
(2) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
b) Danışman ve EASD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı
yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.
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c) Jüri, danışman ve ilgili EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık
alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.
(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.
b) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
c) Tez savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni EYK tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü
olarak savunur.
d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan
jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.
f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.
g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini
takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş nüshasını, elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder.
(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya kendisine geçici
mezuniyet belgesi verilmez; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EASD’deki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
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(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de
verilir.
(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları, Ders Planları ve Programları, Sınavlar ve Değerlendirme
Öğretim programları
MADDE 54 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar; YÖK tarafından belirlenen
lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın uygun
görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve
YÖK’ün onayına sunulur.
Ders planları ve programları
MADDE 55 – (1) EABD/EASD’deki lisansüstü ders planları, lisansüstü programdan
mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Ders planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.
(2) Ders planları çerçevesinde bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin
hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının önerileri üzerine EYK tarafından kararlaştırılır.
(3) EABD/EASD’de açılacak yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesince dersin
içeriği ve gerekçesini içeren müracaatın EABD/EASD başkanlığına yapılması gerekir.
EABD/EASD kurulu kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler
EK’nın uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilir.
(4) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Dersi verecek öğretim üyesi; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri veya
Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli
öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç olduğu takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından
EYK tarafından görevlendirilir. Ayrıca başka bir yükseköğretim kurumundan da görevlendirme
yapılabilir.
b) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile doktorası olan öğretim görevlilerine lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Ayrıca alanlarında ulusal ve uluslararası
düzeyde öne çıkmış kişiler EYK kararıyla lisansüstü programlarda ders verebilirler.
c) Şehir dışı veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda olan öğretim üyeleri, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o
alanda uzman olan başka bir öğretim üyesinin de dersi vermesini sağlayabilir. Bir dönemde bu
şekilde işlenen derslerin süresi, dersin o dönemdeki toplam süresinin %40’ını aşamaz. Ancak,
ek ders ücretine dair işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

15 Eylül 2020 – Sayı : 31245

ç) Birinci yarıyıl dersleri akademik takvimde belirtilen güz yarıyılında, ikinci yarıyıl
dersleri akademik takvimde belirtilen bahar yarıyılında açılır. Ancak seminer dersi bu uygulamaya dâhil değildir.
(5) Seminer dersi aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:
a) Öğrenci, seminer dersini EYK tarafından görevlendirilmiş danışmanından alır.
b) Seminer dersinin konusu öğrenci ile birlikte danışmanı tarafından belirlenir.
c) Seminer sunumları akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav tarihleri arasında
yapılır.
ç) Öğrenci hazırlamış olduğu seminer sunumunu, danışmanı, öğretim üyeleri ve öğrenciler önünde sunar. Seminer konularının sunulmasını takiben her öğrenci için ayrı ayrı düzenlenen “Seminer Dersi Değerlendirme Tutanağı” ve ilgili alanın tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış seminer kitapçığı EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Seminer
dersi, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirme ilgili danışman tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.
Değerlendirme
MADDE 56 – (1) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun
birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara
verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi
de göz önüne alınarak dersi veren öğretim üyesince, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından
birisi ile belirlenir:
Başarı Notu
Katsayı
Yüzde Karşılığı
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
FF
0.00
59 ve altı
b) Ayrıca, YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor),
DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; dönem projesi, ödev ve araştırma içerikli dersler
için dersi veren öğretim üyesinin talebi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile
uygulanır. Dersi veren öğretim üyesince, DV kodlu değerlendirmesinin uygulama gerekçesinin
belirtilmesi ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğinin enstitü müdürlüğüne
bildirilmesi gerekir. Bu bent kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan
projeler için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim üyesince kabul
edilen mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciye verilir. EK değerlendirmesini alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta
içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi FF ya da YZ'ye çevrilir.
c) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri ilgili dönemde tekrar almak zorundadır. Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etmek zorunda değildir. Öğrenci isterse, danışmanının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli
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ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı
dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.
Derse devam, ders tekrarı ve ders sildirme
MADDE 57 – (1) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır.
Bir öğrencinin bir yarıyıl içerisinde alabileceği AKTS değeri alttan aldığı derslerle birlikte 45
AKTS’yi geçemez.
(2) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.
(3) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ notu verilir. Devam şartını yerine getirmediği halde
sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.
(4) Mezuniyet için öngörülen kredi/AKTS’den fazla ders alan öğrenciler başarılı/başarısız durumuna bakılmaksızın dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde ders sildirme talebinde bulunabilirler.
(5) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarda derse devam oranı, ders saatlerine internet
üzerinden katılım esas alınarak belirlenir.
Mazeret sınavı
MADDE 58 – (1) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı
ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten
itibaren beş işgünü içerisinde dilekçe ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde
EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 59 – (1) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde final sınavına girme hakkı
elde eden öğrencilere, final sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu
geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için her yarıyıl sonunda, final notunun
yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.
Sınav notuna itiraz
MADDE 60 – (1) Sınavlara itiraz, enstitü müdürlüğüne, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim üyesince
incelenir. Öğretim üyesinin raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.
Sınav evrakları
MADDE 61 – (1) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutanağının bir nüshası dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.
Ders saydırma
MADDE 62 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim programı öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları
dersler için ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf
olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşullarına ilişkin talepleri, programa ilk kayıt yaptırdıkları dönemin ikinci haftasının sonuna kadar, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili
EABD/EASD’nin değerlendirmesi alınarak EYK’nın kararı ile belirlenir ve intibakı yapılır.
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Ancak, sonraki dönem veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul
edilmez.
Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 63 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması
ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının,
bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa
devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması
elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten
alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.
Kayıt dondurma
MADDE 64 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile
kayıt dondurma talebinde bulunabilir. EYK kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.
(2) Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri
kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik
haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret
sınavları açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminden sonraki yarıyıl
başında öğrenciliğine devam eder.
Kayıt silme
MADDE 65 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve
ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış
olmak.
c) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde
programları tamamlayamaması.
(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Tez çalışmasının yazımı, öğretim dili, tez yazım dili ve benzerlik endeksi (intihal)
MADDE 66 – (1) Tez çalışmasının yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; EYK tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzunda belirtilir.
(2) Lisansüstü öğretim, Türkçenin yanında bir yabancı dilde de yapılabilir. Kısmen bir
yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredinin en az
%30'unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.
(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir; kısmen
bir yabancı dilde yapıldığı programlarda Türkçe veya yabancı dilde de olabilir. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez yazım dili ilgili programın öğretim dilidir.
(4) Türkçe lisansüstü programlarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci ile danışman öğretim üyesinin talebi ve EYK’nın uygun görmesi halinde, tezini Türkçe dışında YÖK
tarafından kabul edilen yabancı dillerde de geniş Türkçe özet şartıyla yazabilir.
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(5) Ders, uygulama ve sınavlar ile tez yazımının yabancı dilde yapılabilmesi için öğrenci
ve süreçte yer alacak olan ilgili öğretim üyelerinin (tez danışmanı, yeterlik jürisi, tez izleme
komiteleri ile tez savunma jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin), Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan aldığını belgelemesi gerekir. Ancak öğrenci
ve öğretim üyelerinin lisans veya lisansüstü eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
(6) Tezin savunulabilir olması için (referanslar dâhil) tüm tezin intihal yazılım programı
raporunda benzerlik endeksinin %25’in altında olması gerekmektedir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde veya intihal yazılım programı raporunda benzerlik endeksinin
tek kaynaktan %20 ve üzerinde çıkması halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
EYK’ya gönderilir.
Disiplin işleri
MADDE 67 – (1) Lisansüstü ve özel öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tez danışmanını belirleme, ikinci danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 68 – (1) EABD/EASD akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki
çalışmaları ve çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak yarıyılın ilk iki
haftası içerisinde Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak enstitüye önerir. EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır.
Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.
(2) EABD/EASD akademik kurulunda öğretim üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık
yükü ve öğrencinin yapmış olduğu tercih ile Senatoca belirlenen nitelikler dikkate alınarak danışman seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrencinin talebi ve EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak görevlendirilebilir.
(3) Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerinin danışmanlıkları ilgili EABD/EASD başkanları tarafından yürütülür.
(4) Diş hekimliği ve tıp anabilim dalları hariç, öğretim üyesinin doktora danışmanı olarak görevlendirilebilmesi için; en az iki tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak
danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir.
(5) ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri için danışman görevlendirmeleri; ilgili
EABD/EASD akademik kurulunda görüşülerek EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitü
müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. EABD/EASD akademik kurulunda öğretim
üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında enstitü tarafından hazırlanan “Değerlendirme Raporu”nu hazırlayarak enstitüye
sunar. Bu rapor düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim
kurumuna gönderilir.
(6) Danışmanlar, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler:
a) Öğrenciye alacağı zorunlu ve seçmeli dersler hakkında bilgi vermek.
b) Öğrencinin alacağı derslerin enstitüye iletilmesini sağlamak ve öğrenim durumunu
sürekli izlemek.
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c) Öğrencinin bireysel performansını değerlendirmek ve gerekli gördüğü hallerde uyarmak.
ç) Akademik, sosyal, kültürel ve benzeri konularda yol gösterici olmak.
(7) Öğretim üyesinin danışmanlık görevi EYK tarafından görevlendirildiği tarihte başlar
ve tezin tamamlandığı tarihe kadar devam eder.
(8) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyelerinden ya da Üniversite dışında bir bilimsel kuruluşta görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama danışmanın gerekçeli önerisi ile EYK kararıyla yapılır.
İkinci danışman ataması sadece tez aşamasında yapılır.
(9) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebi, mevcut danışmanın ve EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak bu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde yeni danışman EYK tarafından görevlendirilir.
(10) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna
geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Danışman öğretim üyelerinin
altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda danışmanlığı sona erer. Yeni danışman görevlendirilmesi EABD/EASD akademik kurulu ve EYK kararı ile yapılır. Ancak tezini bitirme aşamasındaki lisansüstü öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi
halinde danışmanlık görevi, EYK kararıyla üç aya kadar uzatılabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin ayrılış tarihleri en geç bir ay içinde enstitüye EABD/EASD başkanlığı tarafından bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat
MADDE 69 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda
enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya Üniversite/enstitü internet
sitesinde yapılan tüm ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve
öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.
Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci tarafından beyan edilen posta veya
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 71 – (1) 25/6/2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

7219

—— • ——
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinden:

7202
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YATIRIMCILARA DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından
aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle
özelleştirilecektir.
Sıra

İhale Konusu

Geçici Teminat

İhale Şartnamesi

Son Teklif

No

Taşınmazlar

Bedeli (TL)

Bedeli (TL)

Verme Tarihi

175.000.-

500.-

26.10.2020

450.000.-

500.-

26.10.2020

450.000.-

500.-

26.10.2020

750.000.-

1.000.-

26.10.2020

75.000.-

250.-

26.10.2020

75.000.-

250.-

26.10.2020

25.000.-

250.-

27.10.2020

25.000.-

250.-

27.10.2020

25.000.-

250.-

27.10.2020

50.000.-

250.-

27.10.2020

50.000.-

250.-

27.10.2020

300.000.-

1.000.-

27.10.2020

350.000.-

1.000.-

27.10.2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Erzincan/Merkez/Cumhuriyet, 2312 ada, 1
parseldeki 3.337,15 m2
Kayseri/Kocasinan/Sümer, 11600 ada, 1
parseldeki 3.791,34 m2
Kayseri/Kocasinan/Sümer, 11601 ada, 1
parseldeki 3.908,13 m2
Nevşehir/Merkez/2000 Evler, 3186 ada, 1
parseldeki 12.122,06 m2
Van/Edremit/Suphan, 97 ada, 4 parseldeki
4.785,00 m2
Van/Edremit/Suphan, 585 ada, 1 parseldeki
5.700,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 3
parseldeki 1.500,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 4
parseldeki 1.500,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 5
parseldeki 1.500,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112246 ada, 2
parseldeki 1.060,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112247 ada, 6
parseldeki 1.111,00 m2
Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar, 112583 ada, 2

12

parseldeki 2.000,00 m2 ve 5 parseldeki 2.000,00
m2

taşınmazlar bir bütün halinde

Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar, 112592 ada, 1
13

parseldeki 1.000,00 m2, 2 parseldeki 1.000,00 m2,
3 parseldeki 1.000,00 m2 ve 16 parseldeki
1.000,00 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

İletişim Numarası

(0312) 5858110
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Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 537 ada, 17 parseldeki
9.874,78 m2
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 537 ada, 33 parseldeki
9.874,79 m2
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 2819 ada, 2 parseldeki
7.746,33 m2
Yalova/Merkez/Kazımiye, 185 ada 5 parseldeki
9.023,10 m2
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50.000.-

500.-

02.11.2020

50.000.-

500.-

02.11.2020

75.000.-

500.-

02.11.2020

50.000.-

500.-

02.11.2020

100.000.-

500.-

02.11.2020

40.000.-

500.-

02.11.2020

60.000.-

500.-

02.11.2020

Yalova/Merkez/Kazımiye, 195 ada, 6 parseldeki
18

30.156,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın
22800000/30800000 hissesi (22.323,49

19

20

Yalova/Merkez/Kazımiye, 195 ada, 13 parseldeki
6.982,74 m2
Yalova/Merkez/Elmalık, 106 ada, 1 parseldeki
4.470,83 m2

21

Yalova/Merkez/Kirazlı, 91 parseldeki 27.934,77 m2

400.000.-

1.000.-

02.11.2020

22

Yalova/Termal/Akköy, 2230 parseldeki 9.680 m2

30.000.-

250.-

02.11.2020

250.000.-

1.000.-

02.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

150.000.-

1.000.-

03.11.2020

450.000.-

1.000.-

03.11.2020

400.000.-

1.000.-

03.11.2020

350.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

500.000.-

1.000.-

03.11.2020
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m2)

Yalova/Armutlu/Karşıyaka, 804 ada, 14 parseldeki
26.128,21 m2
Aydın/Didim/ilçesi/Altınkum, 190 ada, 57

24

parseldeki 472,28 m2 ve 58 parseldeki 339,83 m2
taşınmazlar bir bütün halinde

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Aydın/Didim/Altınkum, 778 ada, 7 parseldeki
684,64 m2
Aydın/Didim/Altınkum, 2774 ada, 1 parseldeki
4.914,23 m2
Aydın/Didim/Altınkum, 2028 ada, 2 parseldeki
2.024,91 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 2 parseldeki
6.760,93 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 3 parseldeki
4.499,90 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 4 parseldeki
4.499,91 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2801 ada, 2 parseldeki
3.017,63 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2801 ada, 5 parseldeki
3.258,38 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 1 parseldeki
8.599,82 m2

(0312) 5858110
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Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 2 parseldeki
3.516,83 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 3 parseldeki
3.516,50 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 4 parseldeki
3.516,62 m2
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 5 parseldeki
3.516,70 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

15.000.-

250.-

04.11.2020

850.000.-

1.000.-

04.11.2020

350.000.-

1.000.-

04.11.2020

400.000.-

1.000.-

04.11.2020

650.000.-

1.000.-

04.11.2020

170.000.-

1.000.-

04.11.2020

Aydın/Didim/Mavişehir, 2074 ada, 12 parseldeki
38

1.494,66 m2 ve 13 parseldeki 1.499,95 m2
taşınmazlar bir bütün halinde

39

Ankara/Yenimahalle/İvedik, 42352 ada, 9
parseldeki 355 m2
Erzurum/Yakutiye/Gez, 250 ada, 40 parseldeki

40

6.479 m2 ve 69 parseldeki 6.955 m2 taşınmazlar
bir bütün halinde

41
42

43

44

İzmir/Çiğli/Küçükçiğli, 1075 ada, 1 parseldeki
5.081 m2
Muğla/Bodrum/Yalıkavak, 696 ada, 30 parseldeki
25.023,29 m2
Muğla/Bodrum/Bitez, 162 ada, 58 parseldeki
40.226,26 m2
Muğla/Bodrum/Ortakent, 230 ada, 8 parseldeki
1.456,28 m2

(0312) 5858330

1.İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık
artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2.Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler.
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3.İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
4.İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
5.İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
6.İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7
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(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
7.Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda
geçici teminat alınacaktır.
8.Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit
faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9.İhale bedelinin vadeli ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, vadeye bağlanan borç
için kesin teminat alınmadan veya borcun tamamı ödenmeden taşınmazın tapudan devri
yapılmayacaktır.
10.İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
•T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
•T. Halk Bankası A.Ş.
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
•T. Vakıflar Bankası T.A.O.
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.
11.İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli
işlemleri yapmaları istenir. Ancak yukarıdaki tablonun 43. sırasında yer alan taşınmazın tapu
kaydının ‘Beyanlar’ hanesinde “2565 SK 28. Md. Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal
Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçinde Kalmaktadır.” hükmü yer
almaktadır.
12.Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
13.İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
14.Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
15.İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
16.İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep
edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
www.oib.gov.tr
7290/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7260/1-1
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Sayıştay Başkanlığından:
DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
1 - Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45
(kırkbeş) Adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve
mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
Eleme Sınavının Tarih ve Süresi
a) 01 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri
taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular)
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
bir durumu olmamak,
Şartları aranır.
2 - Sınava başvurular:
a) 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 07 Ekim 2020 tarihidir.
b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya
bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden)
alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.
ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında
alacaklardır.
c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim
bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan
adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri
Mobil Uygulamasından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla
başvuru alınmayacaktır.
3 - Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen
yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.
I. Oturum : 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45
II. Oturum : 10 Ocak 2021 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45
Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup
(Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon,
adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından
Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru
formunda belirteceklerdir.
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4 - Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta
içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday
şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini
ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav
sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir.
5 - Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın
(http://www.sayistay.gov.tr) web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler,
adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin
internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.
Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri
gerekmektedir.
6 - Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler.
Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların;
tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı
özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45
Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri
gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar
Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.
7 - Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları
sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.
7177/2-2

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: VÂR-İS İş Adamları Sanayiciler Vakfı.
VAKFEDENLER: Zehra Ceylan, Mehmet İngör, Yunus Ceylan, Mehmet Sertok, Hakan
Faydasıçok, Metin Koncagül, Atilla Delibay, Eyüp Kırboğa, Mustafa Çalış, Ali İngör, Mert
Faydasıçok, Ramazan Ceylan, Engin Kütükçü, Mine Korkut, Hülya Çullu, Ali Kahraman.
VAKFIN İKAMETGÂHI: Konya.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.08.2020 tarihinde kesinleşen 28.01.2020
tarihli ve E: 2019/82, K: 2020/49 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Üretim, hizmet ve ticaret alanlarında ülke ekonomisine yararlı teknik
araştırma ve geliştirmeler yapmak,.. ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000,00TL(YetmişbeşbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: Zehra Ceylan, Mehmet İngör, Mine Korkut, Mehmet Sertok,
Hülya Çullu, Mustafa Çalış, Engin Kütükçü.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7217/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Siirt İli ve İlçeleri Köy Korucuları Sağlık Vakfı Siirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
08/09/2020 tarihinde kesinleşen, 24/06/2020 tarih ve E: 2019/491, K: 2020/322 sayılı mahkeme
kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7239/1-1

—— • ——
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu
olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Bölüm / Program /

Kadro

Kadro

Anabilim Dalı

Sayısı

Unvanı

Fen- Edebiyat Fakültesi

Tarih

1

Profesör

Mühendislik-Mimarlık

Kimya

Fakültesi

Mühendisliği

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü

Uzmanlık Alanı
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi

1

Profesör

Kimya Mühendisliği

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/
kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
7238/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden:

7258/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Toprak Zemin Araştırma Sondaj Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi 1471 Sokak No:10 Efeler /AYDIN adresinde bulunan 18 no.lu
Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin
Belgesi Komisyonunun (LİBK) 13.09.2005 tarih ve 60 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren
sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.08.2020 tarih ve 584/9
no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.09.2020 tarih ve 187734 sayılı Makam
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

7237/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı’nin İstanbul Teknik Üniversitesi
Kampusu 34469 Maslak /İSTANBUL adresinde bulunan 58 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine
sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun
(LİBK) 26.07.2004 tarih ve 46 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez
Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.08.2020 tarih ve 584/9 no.lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 07.09.2020 tarih ve 187734 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

7237/2/1-1
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:
BURSA HANLAR BÖLGESİ ÇARŞIBAŞI
KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI İLANI
YARIŞMANIN ADI
Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması’dır.
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel
Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık,
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel
Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir
planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir yarışmadır.
YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU
Yarışmanın yeri; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi sınırları içinde kalan,
Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda yer alan ‘Çarşıbaşı’ olarak anılan bölge ve yakın
çevresidir. Yarışmanın konusu, Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde
Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Çarşıbaşı
bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları
ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip
olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları
zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere,
ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların
her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a)Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge
Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan
danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
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YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi
: 15.09.2020
Alan Tanıtım Toplantısı
: 10.10.2020
Soru Sormak İçin Son Tarih
: 16.10.2020
Yer Görme için Son Tarih
: 25.12.2020
Cevapların İlanı
: 19.10.2020
Projelerin elden teslim için son gün
: 25.12.2020
Projelerin kargo ile idareye teslim günü : 29.12.2020
Jüri değerlendirme süreci
: 07.01.2021
Sonuçların ilanı
: 15.01.2021
Kolokyum, sergi ve ödüllerin verilmesi
: 23.01.2021
YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ
Danışman Jüri Üyeleri:
Ulaş AKHAN, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Hakan BEBEK, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı
Feridun TARIM, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Cem Kürşat HASANOĞLU, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ali ALTINOĞLU, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.
Gülten KAPICIOĞLU, Mimar, Danışman
Safiyüddin ERHAN, Danışman
Asli Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Y. Mimar (Jüri Başkanı)
Mithat KIRAYOĞLU, Mimar
Ahmet YILMAZ, Y. Mimar
Bünyamin DERMAN, Y. Mimar
Ömer Selçuk BAZ, Mimar
Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı
Alp KAYA, Şehir ve Bölge Plancısı
Yedek Jüri Üyeleri:
Doç. Dr. Sibel POLAT, Y.Mimar / Şehir Plancısı
Doç. Dr. Aysun ÇELİK ÇANGA, Y. Peyzaj Mimarı
Doç. Dr. H. Serdar KAYA, Y.ŞehirPlancısı/ Mimar
Ayhan ABANOZCU, Mimar
Raportörler:
Faruk ÖZGÖKÇE, Mimar
Merve KORKMAZ, Sanat Tarihçisi
Raportör Yardımcıları:
Mehmet Zeki PESTİL, Y. Mimar
Neşe YÜCESOY, Peyzaj Y. Mimarı
Fatih TİRYAKİ, Y. Mimar
Bora AKIN, Mimar
Mustafa Uğur EKMEKÇİ, Y. Arkeolog
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ÖDÜLLER
1. Ödül 150.000 TL
2. Ödül 100.000 TL
3. Ödül 80.000 TL
1. Mansiyon 60.000 TL
2. Mansiyon 60.000 TL
3. Mansiyon 60.000 TL
4. Mansiyon 60.000 TL
5. Mansiyon 60.000 TL
*Ayrıca satın almalar için 70.000 TL ayrılmıştır.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın
alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30
gün içinde net olarak ödenecektir.
YER GÖRME
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri
gerekmektedir. Yer Görme Belgesinin Şartnamede belirtilen adreste mesai saatleri içinde
onaylatarak üzerinde Kimlik Zarfı’nın içine konularak yarışma raportörlüğüne teslim edilmesi
zorunludur. Yer görme için son tarih 25.12.2020’dir.Yer görme karşısında yarışmacılara herhangi
bir bedel ödenmeyecektir.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan yarismalar.bursa.bel.tr
adresinden de ulaşılabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler 50TL (Elli Türk Lirası) karşılığında
yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı
Şartname Ücreti” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve / veya Bursa Büyükşehir Belediyesi
Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile Raportörlük adresine
elden ve/ veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde
projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
BANKA HESAP BİLGİSİ
Banka Bilgisi: Halk Bankası Uludağ Ticari Şube
Hesap Adı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
IBAN: TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İdarenin adı: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yarışmayı Açan Kurum: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
Adresi: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No: 1 PK: 16080 Osmangazi / BURSA
Telefon: 444 16 00
Web Adresi: www.bursa.bel.tr
Yarışmanın web sayfası: yarismalar.bursa.bel.tr
Yarışma e-posta: carsibasi@bursa.bel.tr
7045/1-1
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi,
başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu,
EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB
belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
İlan Tarihi
: 15.09.2020
Başvuru Tarihi
: 15.09.2020
Son Başvuru Tarihi : 29.09.2020

1

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri
Bölümü

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
(Endokrinoloji ve
Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı)

UNVANI DER. AD.

Profesör

1

1

İLAN ŞARTI
Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
yan dal uzmanı olup, tiroid
otoimmünitesi ile ilgili
çalışmaları olmak

7220/1/1-1

—— • ——

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim
elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
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3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
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.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet
sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru
Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)
2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden
alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)
6. İki adet fotoğraf
7. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi
Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
8. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet
belgesi
9. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev
yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
getireceklerdir.)
11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.
12. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavı)
NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir.
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
İlk Başvuru Tarihi
: 15.09.2020
Son Başvuru Tarihi
: 29.09.2020
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.10.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 12.10.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 15.10.2020
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YAB.
DİL

İLAN ŞARTLARI

PUANI
Grafik/Görsel İletişim Tasarımı lisans

Rektörlük (Basın
1

Koordinatörlüğünde
görevlendirilmek üzere)

Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı

mezunu olup, Grafik/Görsel İletişim

ALES6

1

70

50

EA/SÖZ/SAY

Birim)

Tasarımı alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve lisans mezuniyeti
sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında
en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim

2

Rektörlük (Uzaktan

Öğretim

Eğitim Uygulama ve

Görevlisi

Araştırma Merkezinde

(Uygulamalı

görevlendirilmek üzere)

Birim)

Teknolojileri Öğretmenliği ya da Bilgisayar

ALES6

1

70

50

EA/SÖZ/SAY

Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak ve bu
alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla
Uzaktan Eğitim uygulamaları üzerine
deneyim sahibi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım

Rektörlük (Bilgi İşlem
3

Daire Başkanlığı’nda
görevlendirilmek üzere)

Mühendisliği lisans mezunu olup,

Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı

alanında tezli yüksek lisans yapmış

ALES6

1

70

50

Birim)

olmak, belgelendirmek kaydıyla alanında
en az 2 (iki) yıl IT sistem veya bilgisayar

EA/SÖZ/SAY

ağ tasarım veya network veya sistem
güvenliği konusunda deneyim sahibi
olmak.
Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup,

4

Rektörlük (İş Sağlığı ve

Öğretim

Güvenliği

Görevlisi

Koordinatörlüğünde

(Uygulamalı

görevlendirilmek üzere)

Birim)

tezli yüksek lisans yapmış olmak. A sınıfı

ALES6

1

70
EA/SÖZ/SAY

50

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip
olup, yüksek lisans mezuniyeti sonrası A
sınıfı İş Güvenliği uzmanı olarak en az 3
yıl deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ:
Başvurular, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adrese şahsen veya
posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav
Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.
BAŞVURU ADRESİ
Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası Merkez / GİRESUN

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET
ADRESİ
http://pdb.giresun.edu.tr/
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri anabilim dalları/
programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına;
doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
(Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden
sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve
Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde
hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/
Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan
Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday
Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç
aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/
Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan
Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan
Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım
CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/
Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan
Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
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2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
4. Yabancı dil belgesi,
5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday
Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
S.
No.

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Adet

1

Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Profesör

1

2

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

3

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

4

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Makine
Mühendisliği

Profesör

1

5

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

7

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Bankacılık ve
Finans

Bankacılık ve
Finans

Profesör

1

8

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Muhasebe ve
Finansal
Yönetim

Muhasebe ve
Finansal
Yönetim

Profesör

1

9

Lüleburgaz
Meslek
Yüksekokulu

Mülkiyet
Koruma ve
Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Nitelik
Mimarlık, Yapı Bilgisi
Alanında Doçent Unvanı
Almış Olmak.
Maliye alanında doçent
unvanı almış olmak ve vergi
konularında çalışma yapmış
olmak.
Maliye Politikaları alanında
çalışma yapmış olmak.
Makine Mühendisliği
alanında doçent unvanı
almış olmak. Makine Teorisi
ve Dinamiği Alanında
çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi mezunu,
Biyokimya alanında doçent
unvanı almış olmak; Bu
alanda çalışma yapmış
olmak.
Üroloji alanında doçent
unvanı almış olmak. Çocuk
ürolojisi alanında çalışma
yapmış olmak.
Finans alanında doçent
unvanı almış olmak; Bu
alanda çalışma yapmış
olmak.
Muhasebe alanında doçent
unvanı almış olmak; Bu
alanda çalışma yapmış
olmak.
Sosyal Hizmet Alanında
Doktora Yapmış Olmak; Bu
Alanda Çalışmaları
Bulunmak.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi

: 15.09.2020

Son Başvuru Tarihi : 29.09.2020
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
NOTLAR:
1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr.
adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139
Adalet Meslek Yüksekokulu: (232) 4888145
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Fax : (232) 2792626
FAKÜLTE /

BÖLÜM /

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

Fen Edebiyat
Fakültesi
Adalet Meslek
Yüksekokulu

UNVAN

ADET

Psikoloji

Doç. Dr.

1

-

Doç. Dr.

1

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Doçentliğini Öğrenme-Bilişsel- BiyoDeneysel Psikoloji alanında almış olmak.
Sosyal Politika Bilim Alanı, İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-

Prof./Doç./
Dr. Öğretim

1

Üyesi

Elektronik Mühendisliği alanında doktora
derecesine sahip olmak. Bilgisayar donanımı
konusunda uzmanlığa sahip olmak.
Elektronik-Elektronik Mühendisliği alanında

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik
Elektronik
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

doktora derecesine sahip olmak. Güç
1

elektroniği ve yenilenebilir enerji
sistemlerindeki uygulamaları konularında
uzmanlığa sahip olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti
Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2947)
YÖNETMELİKLER
–– İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

1

8

17
18

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Başvuru Numaralı
Kararı
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

DUYURU
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.

47

71
72
79
113

