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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR VE
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal
Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 84. Sayfadadır.
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sosyal sorun ve insani gelişme hedefleri kapsamına
giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal
politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yoksulluk, muhtaçlık ve eşitsizlik problemlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek.
c) Sosyal politika alanına giren konularda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin
araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak, politika önerileri geliştirmek.
ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek.
d) İstihdam, işsizlik, işgücü piyasaları, çalışanların temel sorunları, ücret ve verimlilik,
sendikal hareketler, sosyal güvenlik, toplu pazarlık, kamu çalışanlarının durumu, işçi-işveren
ilişkileri, uluslararası sendikacılık, çalışan kadınlar ve çalışma hayatının muhtelif konularında
eğitim, bilimsel toplantı ve saha araştırmaları yapmak.
e) Ailenin güçlendirilmesine yönelik politika önerileri geliştirmek.
f) Sosyal politika alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri yönetmek.
Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Üniversitenin öğretim elemanlarından en çok iki kişi, Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev
süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
dört üye dâhil olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine yeni üyeler aynı
usulle görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri
için Rektörün onayına sunmak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin temel ilkelerini
belirlemek.
e) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans ve doktora
programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index dizinini,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) DOI: Digital Object Identifier, dijital ortamdaki dokümanların ve benzeri içeriklerinin
belirlenmesini sağlayan sistemi,
d) Enstitü: İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü ana bilim/bilim dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan ana bilim dalını,
f) Enstitü Kurulu (EK): İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ğ) ESCI: Emerging Sources Citation Index dizinini,
h) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,
j) İntibak: Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyılı
belirleme işlemini,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve/veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,
m) Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
n) Müdür yardımcısı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü müdür
yardımcısını,
o) Mülakat: Adayın; tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde bilimsel araştırma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin
ve diğer ilgili becerilerinin jüri önünde değerlendirilerek kayıt altına alındığı bilimsel sınavı,
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ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Program: İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün tezli ve tezsiz
yüksek lisans ile doktora programını,
r) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
s) SCI: Science Citation Index dizinini,
ş) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded dizinini,
t) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin, danışman rehberliğinde ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak topluluk önünde
sunulan, değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
u) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
ü) SSCI: Social Science Citation Index dizinini,
v) Tez danışmanı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ana bilim dallarına kayıtlı öğrencilere
ders ve tez/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini,
y) Tez/eser: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
z) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü
öğrencisine verdiği dersi,
aa) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
cc) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjanların ilanı ve lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurularda lisans diplomasına ilişkin
GNO şartı, ilgili EABD’nin teklifi ve EYK’nin onayından sonra Senato tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın türünde en az
60 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması
gerekir. Yabancı dilde eğitim veren programlar hariç, diğer programlara öğrenci kabulünde yabancı dil şartı aranıp aranmayacağı ilgili EABD’nin teklifi ve EYK’nin onayından sonra karara
bağlanır. Yabancı dilde eğitim veren tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ise
ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan
veya uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer puan almak koşulu aranır. Lisans
derecesini ilgili yabancı dilde eğitim yapan bir programdan almış olan öğrencilerin kabulünde
yabancı dil şartı aranmaz.
(2) Üniversitede yüksek onur derecesine (GNO: 3,50-4,00 veya 85-100) sahip öğrencilerin talepleri doğrultusunda, uygun programın bulunması ve programa giriş şartlarını sağlamak şartıyla, tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına kabulünde en yüksek puana sahip en
fazla iki öğrenciye ek kontenjan kayıt hakkı tanınır.
(3) Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı
aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;
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a) Senato tarafından, mezun olduğu 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.
b) İlan edilen puan ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
c) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türünden veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alana başvuru yapabilir.
(4) Doktora programına başvurabilmek için;
a) Yüksek lisans diplomasına ilişkin GNO şartı; tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak koşuluyla, ilgili EABD teklifi ve EYK onayından sonra Senato tarafından belirlenir.
Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES puan şartı, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 100 tam puan üzerinden en az 65 puan veya GRE/GMAT sınavlarından eşdeğer puan olması koşuluyla, ilgili EABD teklifi ve EYK onayından sonra Senato tarafından
belirlenir.
b) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların yabancı dil puan şartı, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 veya eşdeğeri bir puan olmak koşuluyla,
ilgili EABD teklifi ve EYK onayından sonra Senato tarafından belirlenir.
c) Yurt dışı lisans diplomasına sahip adayların 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olması gerekir.
(5) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuru koşulları şunlardır:
a) Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık fakültesi ve veteriner fakültesi mezunları açısından, lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla programa başvurularda adayın lisans diplomasına ilişkin şartlar, ilgili EABD teklifi ve EYK onayı ile belirlenir.
b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar açısından yüksek lisans diplomasına sahip olmak
ve ALES’in sayısal puan türünden en az 65 puan almak.
(6) Yabancı dilde eğitim yapan doktora programlarına başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde YÖKDİL veya ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 puan üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almak koşuluyla ilgili
EABD teklifi ve EYK onayından sonra Senato tarafından belirlenir.
(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı
ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından oluşturulan en az üç asil ve iki yedek üyeli
değerlendirme komisyonu tarafından bu Yönetmelikte her bir program için ayrı ayrı belirlenen
koşullar çerçevesinde yapılır.
(8) Yazılı değerlendirme sınavı ilgili EABD önerisi ve EYK onayı ile ilan edilen usullere
ve şartlara uygun olarak yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABD’nin görüşü ve EYK’nin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu
öğrenci başvuruları her yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde “Yabancı Uyruklu
Başvuru Formu” ile alınır.
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(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları,
her program için ilgili EABD başkanlığının görüşü, EYK’nin önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yurt dışında ikamet eden Türk
vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylardan yabancı dil şartının aranıp aranmayacağı ilgili
EABD başkanlığı tarafından belirlenir.
(4) Bir alt düzey eğitimini Türkiye dışında tamamlayan Türk vatandaşı veya yabancı
uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartları aranmaz.
(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre katkı payı ödemekle yükümlüdür.
(6) Adaylar, istenen belgeleri süresi içinde Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırırlar.
(7) Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yüksek lisans için en az B2 (55-70 puan aralığı) ve
doktora için en az C1 (71-88 puan aralığı) düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olmaması durumunda Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak zorundadır. İki yıl içinde yüksek lisans için
B2 ve doktora için C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesini getiremeyen öğrenci ders aşamasına
geçemez ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Protokol veya ikili anlaşma kapsamında lisansüstü programa alınan ve tezlerini yabancı dilde teslim etmesi gereken öğrenciler için
EYK’nin kararı ile B2/C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi şartı aranmaz.
(8) Yabancı dilde eğitim veren programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünde yabancı
dil şartına ilişkin hükümler için bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.
(9) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen, lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini ilgili ana bilim dalı dışından alan, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı
uyruklu öğrencilere, ilgili EABD başkanlığının talebi doğrultusunda bir veya iki yarıyıl bilimsel
hazırlık programı uygulanır.
(10) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü ve
başarı değerlendirmesi; başarı sıralaması, mezuniyet not ortalamaları esas alınarak EABD başkanlığının değerlendirmesi sonucunda, EYK’nin kararı ve Senato tarafından belirlenen koşulların gerçekleştirilmesi ile sağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyılda öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara,
başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara Enstitü Yönetim Kurulunun
önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) İlgili EADB’nin özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve
kontenjanların alanlara göre dağılımına, ilgili EABD’nin teklifi ve EYK’nin önerisi üzerine
Senato tarafından karar verilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kaydolmaya hak kazanan adaylar, Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara
kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, ilgili EABD başkanlığının talebi, EYK’nin
onayı ve Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilan edilen kontenjandan
bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda
belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere ilgili EABD’nin önerisi üzerine
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu
yüksek lisans programından farklı alanda almış olan yüksek lisans adayı.
b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başka yükseköğretim kurumundan veya başvurduğu
doktora programından farklı alanda almış olan doktora adayı.
(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, en fazla iki yarıyıl içinde EABD başkanlığının
ders programına ilişkin teklifi üzerine ve EYK onayıyla bilimsel hazırlık programı derslerini
almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve başarı notları GNO’ya
katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla bulunduğu EABD’nin lisansüstü programlarında daha önce almamış olması şartıyla açılmış olan seçmeli derslerden her yarıyıl en
fazla iki ders alabilir.
(4) Lisansüstü programı öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için, bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her ders için lisans öğrencilerine uygulanan
not sistemine ilişkin hükümler geçerlidir. Lisansüstü programı öğrencisinin lisansüstü düzeyde
aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 (65) GNO’ya sahip olması; doktora programı öğrencisinin ise her dersten en az CB harf notu alması ve 2,50 (75) GNO’ya sahip olması
gerekir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz okulu öğretimi bu süreye dâhil
edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli
nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu EABD başkanlığının
onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
(2) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (Öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez ve benzeri).
(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/yüksek lisans not durum belgesi ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen
süre içinde Enstitüye başvurmaları gerekir. EYK tarafından özel öğrencilikleri uygun bulunan
adayların, alacakları ders/dersler için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim
ücretini yatırmaları gerekir.
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(5) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri
hususlardaki durumları, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynı olup, bu konularda Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Özel öğrencilere, özel öğrenci olarak alıp başarılı oldukları dersler için bu derslerin
kredi ve not durumlarını belirten bir belge verilir.
(7) Özel öğrenciler, daha sonra Enstitüye bağlı olarak ilan edilen ilgili lisansüstü programa başvurup kabul edildikleri takdirde, yukarıdaki şekilde belgelendirecekleri söz konusu
dersler için muafiyet talep edebilir. Ancak kendilerine bu şekilde muafiyet verilen dersler, ilgili
lisansüstü eğitimde verilen bütün derslerin AKTS toplamlarının %50’sini geçemez.
(8) Özel öğrenci başvuruları Enstitü akademik takviminde belirlenen süre içinde “Özel
Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.
(9) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları durumunda o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.
(10) Özel öğrenciler, sadece başvurduğu dönemde Enstitü bünyesinde açık olan dersleri
seçebilir.
(11) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini alamaz.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki başka bir EABD veya başka bir üniversitede lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuruda bulunan
öğrenciler ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim
dönemi başlamadan önce ilan edilir.
(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını (herhangi bir ders için en az CC
harf notu) başarmış olması gerekir. Öğrencinin programa kabulüne, intibakına ve muaf olacağı
kredi miktarına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karar verilir.
(3) Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen süre içinde “Yatay Geçiş
Başvuru Formu” ile alınır.
(4) Yatay geçiş başvuru şartları şunlardır:
a) İlgili programın öğrenci kabul şartlarını taşımak.
b) Başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı lisansüstü programda kayıtlı olmak veya
ilgili EABD başkanlığının görüşü üzerine EYK’nin onayladığı benzer lisansüstü programda
kayıtlı olmak.
c) Başarısız dersi (devamsızlık dâhil) bulunmamak ve not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmak.
ç) Disiplin cezası almamış olmak.
d) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına başvuran adaylarda en az 30 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmak.
(5) Yatay geçiş ile öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki not dökümü (ağırlıklı genel
not ortalaması) esas alınarak yapılır.
b) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin ilgili
hükümleri uygulanır. Yazılı sınav, EABD başkanlığınca önerilen ve EYK kararıyla belirlenen
üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.
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c) Yatay geçişi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
ç) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim
gören veya Enstitüde kadrosunun bulunduğu programı açık olmadığından başka bir programda
öğrenim gören araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın açılması ile
başvuru yapması durumunda EYK kararı ile başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar. Bu öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumunda aldığı tüm derslerin intibak
işlemini ilgili EABD belirledikten sonra kararı EYK onayına sunar.
(6) İlan edilen kontenjan sayısı kadar belirlenen aday listesi, kesin kayıt işlemleri için
Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
(7) Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen gün ve
saatte, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
Kredi saydırma, ders muafiyeti ve kredi değeri
MADDE 10 – (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 yaptırdığı dönemin sonuna kadar yapılmak kaydıyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili EABD’nin
değerlendirmesi alınarak EYK’nin kararı ile belirlenir ve intibakı yapılır. Ancak sonraki dönem
veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul edilmez. Aktarılacak kredilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %50’sini geçemez. Bu madde özel öğrenci statüsünde alınan dersler için
uygulanmaz.
b) Öğrenci, 30 AKTS kredi aktarımı için bir yarıyıl, 60 ve yukarısı AKTS kredi aktarımı
için iki yarıyıl kullanmış sayılır.
c) Daha önce kazanılan kredilerin başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora
için en az CB olması gerekir.
(2) Ders muafiyetine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programlarda veya daha önce devam ettiği herhangi bir Yükseköğretim
Kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerlerine ve önceki öğrenimlerin kazanılması kapsamında muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrenciler muafiyet taleplerini
EABD başkanlığına iletir.
b) EABD başkanlığınca muafiyet talebi değerlendirilir ve EYK karara bağlar.
c) Başarı durumu MU başarı notu ile gösterilir, kredi yüküne sayılır ve not ortalamaları
hesabına katılmaz.
(3) Enstitüye kayıt hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yaptırırken daha önce
öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersi/dersleri için kredi ve not
transferi talebinde bulunabilir. Talep öğrencinin bütün lisansüstü öğrenimini kapsayacak şekilde
ve bir defaya mahsus olmak üzere EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.
(4) Not ve kredi transferi yapılacak ders intibak yapılacak bir ders ise, intibakı yapılacağı derse eşdeğer ve eşit ya da daha yüksek AKTS kredisine sahip olması ön koşuldur.
(5) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.
(6) Öğrenci bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik derse yazılabilir.
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(7) Bütün programlarda her dönem için ders planlarında en az 30 AKTS kredi değerinde
ders bulunması zorunludur.
(8) İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli
olarak yapılma sorumluluğu EABD başkanlığına aittir.
(9) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.
(10) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS
olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için
30, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora tezi
için ise toplam 120 AKTS’dir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi
MADDE 11 – (1) Öğrencinin öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından
ders almasına ve bu derslerle notlarının transferine, ilgili EABD’nin teklifi üzerine EYK karar
verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı,
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar ilgili EABD başkanıdır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda EABD’de açılan
dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip danışmanının onayı ile kaydını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için sadece ders seçme işlemi yapılır.
(4) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi 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.
(5) Öğrencilerin lisansüstü programa kayıt dondurma hariç, ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın geçirdiği tüm yarıyıllar azami öğrenim
süresine sayılır.
(6) Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler; ders, uzmanlık alan, seminer dersi ve/veya tez
çalışmasına ilişkin kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır.
(7) Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrenciler tez aşamasına geçebilmek için, 60
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu yahut seçimlik en az yedi ders ve seminer dersi ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan derslerinden başarılı olmak zorundadır.
(8) Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu
dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.
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(9) Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi
durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır.
(10) Öğrencinin, iki danışmanı bulunması durumunda, uzmanlık alan dersini birinci
danışmanından alır.
(11) Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. 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.
(12) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.
(13) Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri,
Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi
yazılarak gerçekleşir.
(14) Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde doktora yeterlik,
tez önerisi ve tez izleme sınavlarına katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
(15) Kayıt yenileyip tez öneri ve tez izleme sınavlarını yapmayan öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.
Akademik yıl
MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı
haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir yarıyılda okutulacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, ilgili EABD
başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir.
(4) Bir dersin bir yarıyılda açık kalması için o derse; doktora programlarında en az bir,
tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartlar sağlanamadığı durumlarda EABD başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders açılabilir.
(5) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.
(6) Bir EABD’de mevcut programda ders planına eklenmesi düşünülen yeni ders için,
dersi verecek öğretim üyesi, bu dersin içerik, gerekçe ve kaynaklarını içeren müracaatını
EABD’ye yapar. EABD tarafından bu suretle Enstitüye teklif edilen dersler, EK’nin onayı ve
Senato kararı ile ders planına eklenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için kayıt yaptırdığı teorik dersin en az %70’ine, uygulama/laboratuvarların ise %80’ine devam etmiş olmaları
gerekir. Uygulamalara devam esasları, EYK tarafından belirlenir. Bir dersten, Senato tarafından
belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi, devam koşulunu yerine getirmeyen
ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak EYK tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen
bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.
(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili
EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir.
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Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 15 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı
olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeleri
Enstitü Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren dört hafta içinde
teslim eder ve talep, EYK tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans ve
doktora öğrencisinin öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu
süre boyunca sınavlara giremez. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme ve dondurma
MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve
ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış
olmak.
(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
(3) Öğrencinin kaydının dondurulması, belgelenmek şartı ile en fazla iki yarıyıl olmak
üzere aşağıdaki gerekçelerle yapılır:
a) Hastalık izni: Derse devam koşulunu sağlamayı imkânsız kılacak süreyi kapsayan
sağlık raporu almak.
b) Askerlik izni: Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya
azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınmak.
c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Beklenmedik ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet
veya benzer durumların ortaya çıkması.
ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilmek.
d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmesi.
e) Ortaya çıkan diğer bir mazeretin EYK tarafından kabul edilmesi.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır.
(2) Dönem içi notları; yazılı, proje, ödev, uygulama ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü programlardaki derslerde CC’nin altı
ve/veya YZ harf notu; bilimsel hazırlık derslerinde ise FF ve/veya YZ harf notu olan öğrenciler
ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrencilere her ders
için bütünleme sınav hakkı verilir. Dönem içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem
sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bu kapsamdaki dersler laboratuvar, uygulama gibi derslerle dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri
ve benzerleridir. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri
dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken
dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları
kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmesi gerekir.
(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav
notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.
(5) Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç
iş günü içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle ilgili EABD’ye başvurması, bu başvurunun kabul edilmemesi durumunda ise Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
(6) Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren yüksek lisansta en az iki, doktorada ise en az
beş yıl süreyle EABD tarafından saklanır.
(7) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmasıyla sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hususlar EK önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
(8) Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı durumu enstitülerde
uygulanan not sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.
Ders başarısının değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi
değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya
ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, EK kararı ve Senatonun onayıyla
belirlenir.
(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin
türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci
bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere
duyurulur.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece dönem sonu
sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.
(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.
(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:
100’lük
Başarı Notu
90-100
85-89
80-84
75-79
65-74
55-64
50-54
≤49
0,00
0,00
-

Harf
Karşılığı
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF
GR
DZ
MU
YT/BA
YZ/BZ

4’lük Başarı
Notu
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Girmedi
Devamsız
Muaf
Yeterli/Başarılı
Yetersiz/Başarısız
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(6) Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
b) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
c) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; EYK kararı ve Senatonun onayıyla not
ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.
ç) Eksik harf notu; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı
dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. Eksik harf notu, yerine yeni
bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir
sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin eksik harf notu, EYK kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni
bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise eksik harf
notu, EYK’nin kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. Eksik harf notu tez ve uzmanlık
alan dersleri için kullanılmaz.
(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.
Not ortalamaları
MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu her dönem sonunda GNO ile belirlenir.
Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde
edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam
etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’nun yüksek lisans
programları için en az CC; doktora programları için en az CB olması gerekir.
(4) Yüksek lisans programları için zorunlu derslerden harf notu DC, DD, FF, YZ veya
DZ olan öğrenci, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten DC, DD, FF, YZ
veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu
ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(5) Doktora programları için zorunlu derslerden harf notu CC, DC, DD, FF, YZ veya
DZ olan öğrenci, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CC, DC, DD, FF,
YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla
bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(6) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup
GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, EYK tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.
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Tez danışmanlarında veya danışmanlarda aranan nitelikler
MADDE 21 – (1) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler öğrenci danışmanı olamazlar,
jürilerde ve tez izleme komitesinde yer alamazlar.
(2) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(3) Yurt içinde başka bir üniversiteye geçen öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Danışmanın yüksek lisans için altı ay
doktora için bir yıldan daha uzun süreyle il/yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya bir
yıl veya daha uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor alması ve benzeri durumlarda öğrenciye yeni bir danışman atanır.
(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında bir öğretim üyesinin atanabileceği danışmanlığın toplam sayısı, ilgili mevzuat hükümlerine ve YÖK kararlarına göre belirlenir.
Tez danışmanının sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Tez danışmanı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Öğrencinin öğrenimini başarıyla sürdürebilmesi ve bu Yönetmelikte öngörülen sürede tamamlayabilmesi için ders durumunu izler. Kurumu tanıtarak öğrenciyi yeni statüsüne
alıştırır ve yönlendirir.
b) Her yarıyıl başında öğrencisinin dönem süresince alması gereken zorunlu ve seçmeli
dersleri öğrenci ile belirleyerek, ders kayıt formlarını kontrol eder.
c) Öğrencileri; değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları ve eğitim bursları konusunda yönlendirir.
ç) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde
yol gösterici olur.
d) Öğrenci ile tez çalışmasını planlar, çalışma için gerekli altyapının hazırlanmasını
sağlar.
e) Öğrencinin tez önerisini zamanında Enstitüye vermesini, tez izleme komitesi toplantılarının düzenli olarak yapılmasını ve raporlarının hazırlanmasını sağlar.
f) Düzenli olarak öğrenci ile görüşmeler yaparak çalışmanın sürecini ve elde edilen sonuçları değerlendirir. Danışman, öğrencisine düzenli olarak zaman ayırır ve verimli bir iletişim
ortamı kurmaya çalışır.
g) Tez çalışmasının yüksek etik standartlarda yapılmasına rehberlik eder ve kendi davranışları ile rol model olur. Bu çerçevede, etik kurul, etik komisyon ve diğer ilgili kurum izinlerinin alınması ve sonuçlarının ilgili kurullara iletilmesi için öğrenciyi yönlendirir.
ğ) Tez çalışması için gerekli maddi destek konusunda öğrenciyi yönlendirir, proje önerilerinin hazırlanmasında yardım eder.
h) Tezlerin yayına dönüşmesi ve mezuniyet sonrası kariyeri için öğrencisini yönlendirir.
ı) Öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili her düzeyde objektif geri bildirimde bulunur.
i) Tez kalitesinin artırılması ve daha nitelikli bir araştırma-eğitim atmosferinin yaratılabilmesi nihai hedeftir. Danışman-öğrenci ilişkisinde sorun olduğu takdirde, ilgili EABD başkanı devreye girer ve sorunun niteliğini belirleyerek bir uzlaşma sağlamaya çalışır. Uzlaşma
sağlanamaması durumunda, danışmanın değiştirilmesini teklif edebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın amacı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.
Başvuru ve kabul
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; 4 üncü
maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı ve
lisans mezuniyet GNO’su ile belirlenir. Ayrıca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar
için ilgili EABD’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla yazılı ve/veya mülakat şeklinde bilimsel
değerlendirme sınavı yapılabilir.
(2) Bilimsel değerlendirme sınavı ilgili EABD başkanlığı tarafından yapılır. Başarı notu
belirlenmesinde aşağıda yer alan yüzdelikler kullanılır:
Ağırlık (%)
Değerlendirme Türü
ALES
50
GNO
20
*Yazılı Sınav; Yazılı Sınav ve Mülakat
30
*Yazılı sınav ve mülakatın birlikte değerlendirmeye alındığı durumlarda mülakatın ağırlığı %10 olmalıdır.
Programın ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders (Tez çalışması dersi hariç) ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer
dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir.
(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.
Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu
tez danışmanı tarafından belirlenir, EABD başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir
ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır.
Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar
durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir. Bu kapsamdaki bir ders diğer
bir yükseköğretim kurumundan alınmak istenirse, ders kaydı için EABD başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı gerekir.
(4) Öğrenci, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.
(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(6) Öğrencinin alacağı kredili derslerden en fazla bir tanesi ilgili EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite bünyesinde çevrimiçi olarak sürdürülen uzaktan öğretim programlarından alınabilir.
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Süre
MADDE 26 – (1) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya DC, DD, FF, YZ ya da DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya en az 2,00 (65) GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(3) Programın azami süresi içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(4) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde en erken üçüncü
yarıyılın sonunda mezun olabilir.
(5) Öğrenci yapacağı tezde, tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı
gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam
edebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans programında tez danışmanı
olarak atanabilmesi için; ilgili EABD başkanlığı; Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez
danışmanı, ilgili EABD’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile atanır. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD başkanlığına danışman tercihini bildirmemesi halinde, ilgili EABD
başkanlığı bir öğretim üyesini danışman olarak atamak üzere Enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanı ile belirlediği tez konusu ve başlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman
tarafından EABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi,
EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği
durumlarda danışmanın önerisiyle EYK tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya
Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının öğretim üyesi ya da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
(2) Üniversite kadrosunda, ana bilim dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması durumunda ilgili EABD başkanlığının önerisiyle EYK tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(3) Öğrenci; uzmanlık alan dersine birinci yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışmanın çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplini ile güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan bir derstir.
(5) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm yüksek lisans
öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada altı saat verilmek üzere açılır.
(6) Uzmanlık alan dersi; öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu
tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.
(7) Öğrencinin tez konusu ve tez başlığı değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine
ilgili EABD aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve EYK tarafından karara bağlanır. Öğrencinin
azami öğretim süresinin son döneminde tez konusu değişiklik talebi yapılamaz.
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Tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Program öğrencisi, Enstitünün tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu
sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde
belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar Türkçe ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur. Türkçe yürütülen programlarda tez/eser, EYK kararı gerekmeksizin, İngilizce olarak da yazılabilir.
(2) Tez savunma sınavından önce öğrencinin tezinden/eserinden ilgili EABD’nin onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:
a) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunumu
yapmış eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum etkinliklerine katılmış
olmak.
b) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI,
Alan İndeksleri, TR Dizin) taranan dergilerde en az bir adet makalenin hakem değerlendirmesinde/basılmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış yayını olmak.
c) İncelemeye değer bulunmuş patent veya faydalı model veya tasarım tescili başvurusu
yapmış olmak.
(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Enstitünün tez yazım kılavuzundaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler.
Tez danışmanı; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili EABD başkanlığı aracılığıyla en az
bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
(4) Tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve EABD başkanlığının önerileriyle EYK
tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden (en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere) oluşur. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı
ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.
(5) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(6) Enstitü tarafından danışmandan alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Benzerlik oranının en fazla
%20 olması (kabul, onay ve bildirim sayfaları, kaynakça, alıntılar, beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç) şartı aranır. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jüri üyesinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
(7) Jüri üyeleri; söz konusu tez, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.
(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı
olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, ilgili EABD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü
müdürlüğüne tutanakla bildirilir.
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(9) Gerekli görülen durumlarda, ilgili EABD’nin teklifi üzerine EYK’nin kararı ile tez
savunmaları internet ortamında video konferans yöntemi ile uzaktan gerçekleştirilebilir.
(10) Tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.
(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(12) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde tezini düzeltir ve tez
danışmanına teslim eder. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte
tez, ilgili EABD başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.
(13) Öğrenci, düzelttiği tezini yedinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı nüshası ve iki adet dijital kopyasını
(cd/dvd, flaş bellek ve benzeri) tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. EYK, teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.
(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(4) Tezin bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda ve ilgili programın tezsiz
yüksek lisans programı bulunması halinde, reddedilen tezinin EYK tarafından dönem projesi
olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi alması ve başarıyla tamamlaması
koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci bu süreçte ilgili tezsiz yüksek lisans programının AKTS koşulunu tamamlamak için alması gereken derslere ait dönemin
kayıt ücretini ödemekle yükümlüdür. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan
bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi
verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın amacı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip
uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.
Başvuru ve kabul
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; 4 üncü
maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda
ALES puanı aranmaz.
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Programın ders yükü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla
değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Bir öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programında danışman olarak atanabilmesi için, 21 inci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca ilgili EABD
başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne önerir. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD
başkanlığına danışman atama talebinde bulunmaması halinde EABD başkanı ilgili öğretim
üyesinin görüşünü alarak kendisini danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Bu öneri, EYK
onayıyla kesinleşir.
Süre
MADDE 34 – (1) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği
kesilir.
(2) Programda bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya
bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,00 (65) GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi
dersinden YT notu alarak şekil yönünden dönem projesi yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve
danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen
dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden uygun olanlar, ilgili EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nin kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Programın amacı
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi 8. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası
standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir
alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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Başvuru ve kabul
MADDE 37 – (1) Programa başvurabilmek için adayların, 4 üncü maddede belirtilen
koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca doktora programına başvuran adaylar için bilimsel değerlendirme sınavı ilgili EABD başkanlığı tarafından yapılır. Başarı notu belirlenmesinde aşağıda
yer alan yüzdelikler kullanılır:
Ağırlık (%)
Değerlendirme Türü
ALES
50
GNO
20
Yabancı Dil
10
*Yazılı Sınav; Yazılı Sınav ve Mülakat
20
*Yazılı sınav ve mülakatın birlikte değerlendirmeye alındığı durumlarda mülakatın ağırlığı %10 olmalıdır.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl (Tıp ve Veteriner Fakültesi) süreli lisans
eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) Öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
Programın ders yükü
MADDE 38 – (1) Doktora programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam
süresi içerisinde tamamlanmak üzere, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dahil en az sekiz
ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden
oluşur.
(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
ders ve seminer dahil olmak üzere doktora eğitimi sırasında sekiz (yüksek lisansa dayalı doktora
programı için)/on beş (lisansa dayalı doktora programı için) ders alınması zorunludur.
(3) Öğrenci seminer dersini, derslerin tamamlandığı son yarıyılda doktora tez danışmanından alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır.
Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda
seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve
Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.
(4) Öğrenci, doktora programlarında EABD’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile ilgili olduğu yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki ders seçilebilir ve bu suretle alınan derslere ait başarı durumu 18 inci maddede
belirtilen not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK’nin kararı ile kesinleştirilir.
Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz. Aynı EABD 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.
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(5) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora programı kredilerine sayılmaz. Ancak yüksek lisans düzeyinden, daha önceden alınmamış olması koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç en fazla iki ders
alınabilir.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler
için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki
yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört
yarıyıldır.
b) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan
AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CC, DC, DD, FF,
YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya en az 2,50 (75) GNO’yu sağlayamayan
öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve
doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen on iki
veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
ç) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 40 ‒ (1) İlgili EABD başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü
alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını, doktora
programı için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi,
Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.
(2) Bir öğretim üyesinin doktora programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezinin danışmanlığını (eş danışmanlık hariç)
yapmış olması gerekir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiğinde veya
uygun bulunması durumlarında tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden
veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip
olması gerekir.
(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili EABD başkanlığının önerisiyle EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(4) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora tez konusu ve tez başlığı; doktora yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye
önerilir. Doktora tez konusu ve tez başlığı önerisi, EYK onayıyla kesinleşir.
(5) Uzmanlık alan dersi, doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu
tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.
(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl doktora öğrencileri
için danışman öğretim üyesi tarafından haftada altı saat verilmek üzere açılır.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini 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 sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi
danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ilgili EABD’ye
verir. İlgili EABD ise bu talebi Enstitü Müdürlüğüne üst yazı ile bildirir.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan
beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi; en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Gerekli olması
durumunda EYK’nin kararı ile sınavın sözlü aşaması internet ortamında uzaktan yapılabilir.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz
puan üzerinden en az 75 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az 75 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 tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili EABD
başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayıyla bir ay içinde doktora tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İlgili EABD
dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir ana bilim dalından seçilir.
İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı tez izleme komitesinin bir
üyesi olamaz, ama oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
(3) Doktora tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD
başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.
(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler tez izleme komitesinde ve jürilerde yer alamazlar.
(5) Gerekli görülen durumlarda, ilgili EABD’nin teklifi üzerine EYK’nin kararı ile tez
izlemeleri ve tez savunmaları internet ortamında video konferans yöntemi ile uzaktan gerçekleştirilebilir.

28 Eylül 2020 – Sayı : 31258

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Doktora tez önerisi
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez
önerisini, izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine teslim eder. Öğrenci bu öneriyi, komite önünde sözlü olarak (koşullara bağlı olarak enformasyon veya iletişim teknolojilerinin kullanımıyla uzaktan da) savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki
kez toplanır.
(2) Doktora tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme
yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme yapılması kararında öğrenciye
bir ay süre verilir. Komitenin kararı, ilgili EABD başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını
izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora
tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, her dönem
akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem
içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, tez önerisini toplantı tarihinden
en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, başarılı bulması
halinde Enstitüye bir dilekçeyle birlikte yazılı rapor sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına EYK’nin kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, doktora tez
izleme komitesi önünde sözlü veya video konferans yöntemiyle savunur. Raporda, o dönemde
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu
sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin o dönemki
izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır.
Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde doktora tez izleme komitesi toplanmadığında, tez çalışmasına EYK’nin kararıyla YZ harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez
çalışma notu YZ olan öğrencinin EYK’nin kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez izleme süreçlerinde, öğrenci tez dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği durumda
notu YZ harf notu olarak değerlendirilir.
(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora
tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi
vermiş olsa dahi başarısız sayılır.
(6) Öğrenci yapacağı tezde, tez önerisinin etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından, etik kurul onayı gerektiren durumlarda
öncelikle EYK’nin onayından sonra, gerekli etik onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına
başlayabilir.
(7) Gerekli görülen durumlarda, ilgili EABD’nin teklifi üzerine EYK’nin kararı ile tez
savunmaları internet ortamında video konferans yöntemi ile uzaktan gerçekleştirilebilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programı öğrencisi, Enstitünün tez yazım kılavuzunda yer
alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem
sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar Türkçe
ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezini savunmak üzere, tez danışmanına görüş için sunulmasından önce
öğrencinin, doktora tez konusuyla ilişkili olmak üzere ilgili EABD başkanlığının onayladığı
aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:
a) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI,
Alan İndeksleri veya TR Dizin) taranan dergilerde en az 1 adet basılmış, kabul almış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış yayını
olmak.
b) Patent veya tasarım tescili almış olmak.
(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Enstitünün tez yazım kılavuzundaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler.
Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili EABD başkanlığı aracılığıyla en az bir ay
önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
(4) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için doktora tez izleme komitesine en az
üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT (yeterli) harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak üç doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her
yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez izleme
sınavının yapılmadığı durumlarda, EYK tarafından tez dersine YZ (yetersiz) notu verilir.
(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD başkanlığının önerileriyle, EYK tarafından atanır. Jüri, en az ikisi öğrencinin doktora tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi de Üniversite dışındaki ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi üyeleri
hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan
etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.
(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jüri üyesinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.
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(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu,
ilgili EABD başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla
bildirilir. Online sınav yapılan durumlarda on beş iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(10) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(12) Düzeltme kararı verilen tez için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar
tez danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez
çalışması, ilgili EABD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay
içinde düzelttiği tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(13) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
tez danışmanının uygun görüşü ile öğretim dili Türkçe olan doktora programı öğrencisi; tezini,
İngilizce de yazabilir.
Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş sekiz nüshası ve iki adet dijital kopyasını (CD/DVD, flaş bellek
ve benzeri) tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.
(4) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ek süre
MADDE 46 – (1) Yükseköğretim kurumları 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.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, EK ve EYK kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE VERİ ANALİTİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka
ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri
Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Mühendislik, tıp, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı
sonucu kapsama dahil edilecek diğer dalları,
c) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili anabilim ve bilim dalları ile iş birliği içerisinde görüntü işleme, ses işleme, metin işleme ve sensör işleme uygulama alanları ile bu alanlarda yer alan verilere dayalı makine
öğrenmesi uygulamaları alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
b) Makine öğrenmesi için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve
işletmek.
c) Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği,
endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve tıp alanında eğitim alan öğrencilere uygulama
imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmak.
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ç) Endüstride makine öğrenmesine dayalı otomasyon sistemlerini kurgulayacak ve hayata geçirecek uzman personeli eğitmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde makine öğrenmesi ile
ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek.
e) Mühendislik bilgi birikimini ve tekniklerini kullanarak akademik ve endüstriyel ürünlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim
kuruluşları ile iş birliği yapmak.
c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayınlarda bulunmak.
d) Gerek Üniversite içine, gerekse özel ve kamu kuruluşlarına veri işleme ve makine
öğrenmesi konusunda danışmanlık yapmak.
e) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum,
kongre, konferans, panel, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.
f) Veri işleme ve makine öğrenmesi ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve
yaymak.
g) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, veri işleme ve makine öğrenmesi konusunda uzmanlaşmış,
akademik, teknik ve idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya aynı usul
ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
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ç) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre
bilgi vermek.
g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu
Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.
h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
i) İlgili mevzuat ve Rektör tarafından verilen diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin
ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesi ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir.
Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların
temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok altı kişiden oluşur.
Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu
toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İnceleme birimleri ve çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faaliyetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya
çalışma grupları kurulur.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten üç öğretim üyesi ve çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen diğer kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin oluşturduğu en
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fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda yer alacak öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili
kurum yetkilisinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/10/2019

30912

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst
%20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması
ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması, başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift
anadal yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt
olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması
şartını sağlamış olması,’’
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

19/11/2014

29180

2-

14/9/2015

29475

3-

22/8/2016

29809

4-

14/5/2017

30066

5-

27/11/2017

30253

6-

30/9/2018

30551

7-

25/4/2019

30755
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7676

—— • ——
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7677
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul İli Şile Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile satış ihalesi yapılacaktır.

MEVKİİ

ADA
PARSEL

ŞİLE/

1029 ADA

BALİBEY

1 PARSEL

ŞİLE/

140 ADA

BALİBEY

1 PARSEL

m2

HİSSE

MUHAMMEN

MUHAMMEN

BİRİM/m2

TOPLAM

FİYATI

FİYATI

1.657,63

TAM

1.500,00 TL

4.560,00

TAM

2.741,00 TL

GEÇİCİ

İHALE TARİHİ

TEMİNAT

SAATİ

2.486.445,00

75.000,00

08/10/2020

TL

TL

SAAT:11:00

12.500.000,00

375.000,00

08/10/2020

TL

TL

SAAT:11:30

İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı - İhale Salonu
İhale Usulü
: 2886 sayılı D.İ.K. 35/a Md. Kapalı Teklif Usulü
İdarenin Adresi
: Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No: 25 Şile / İSTANBUL
İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak
Biriminde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri
ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 08/10/2020 tarihinde ihale saatine
kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
Şartname bedeli 250,00 TL’ dir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
• Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus cüzdan sureti
• İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh senedi,
• Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
• İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi
• Vekâleten Katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
• İhale şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını
soyadını, unvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)
• 2886 sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,
• Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge. (Şile Belediye Başkanlığı
Veznesinden alınacaktır.)
TÜZEL KİŞİLER
• Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı
içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
• Ticaret Sicil Gazetesi
• İmza Sirküleri (Noterden onaylı)
• Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
• İhale Şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını
soyadını, unvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)
• 2886 sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,
• Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge. (Şile Belediye Başkanlığı
Veznesinden alınacaktır.)
7593/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından:
Hayrabolu İlçesi Hisar Mahallesi 1 Ada 73 Parselde Bulunan Taşınmazda Kat Karşılığı
İnşaat Yapım İşi İhale İlanı
1 - İHALE KONUSU:
Mülkiyeti Hayrabolu Belediye Başkanlığına ait olan, Hayrabolu Hisar Mahallesi 1 Ada 73
Parseldeki taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri ve konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere
ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.
2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR:
TOPLAM
İLİ

İLÇESİ

MAHALLE ADA PARSEL

ARSA
ALANI (m2)

TEKİRDAĞ

HAYRABOLU

HİSAR

1

73

558,64

Kat

İmar Planındaki

Adedi

Fonksiyonu

B-5

Konut + Ticaret

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhale, 16/10/2020 tarih Cuma günü, saat 14:30 ’da “İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No: 3
Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki, Hayrabolu Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda
yapılacaktır.
4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:
İhale şartnamesi İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No: 3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nden 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası
istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI :
Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi 1 Ada ve 73 no’lu parselde bulunan taşınmazlar üzerine
kat karşılığı işyeri ve konut inşa edilecektir.
Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının
yaklaşık %30’una denk gelen ve şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda
işaretli bağımsız bölümleri (1.099,00 m2 işyerleri ve 185,00 m2 dubleks daire) idareye bırakmak
suretiyle yapılacaktır.
İsteklilerce Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, belirlenen
muhammen bedel olan 75.883,90 TL üzerinden teklif verilecek olup; ihale sonucunda ihalede
teklif edilen bedel sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecektir.
Tüm daireler ve işyerleri eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük halinde
yürüyecektir. Belediyeye bırakılacak mahaller ve tüm dış cephe giydirmeleri de dâhil olmak üzere
tüm inşaat 450 takvim gününde tamamlanacak ve idareye teslim edilecektir.
6 - TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT:
İnşaat Yapım Maliyeti; 6.191.790,00 TL (Altımilyonyüzdoksanbirbinyediyüzdoksan Türk
Lirası) ,
Arsa Bedeli; Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen 1.396.600,00 TL (Birmilyonüçyüz
doksanaltıbinaltıyüz Türk Lirası) ,
Muhammen Bedel; Belediyeye bırakılacak olan bağımsız bölümlere ilave olarak,
belirlenen 75.883,90 TL (Yetmişbenbinsekizyüzseksenüç Türk Lirası Doksan Kuruş) olmak üzere,
Toplam Yaklaşık Maliyet 7.664.273,90 TL (Yedimilyonaltıyüzaltmışdörtbin ikiyüzyetmişüç
Türk Lirası, doksan Kuruş)’dır.
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Geçici teminat; Toplam Yaklaşık Maliyetin %3’ü olan 229.928,22 TL (İkiyüzyirmidokuzbin
dokuzyüzyirmisekiz Türk Lirası, yirmiiki kuruş)’dır.
Kesin Teminat; Toplam Yaklaşık Maliyete ilave olarak, ihalede muhammen bedelde
yapılacak olan arttırım sonucunda ulaşılacak toplam bedel üzerinden %6 oranında kesin teminat
sözleşme aşamasında alınacaktır.
7 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici
teminatı yatırması gerekir.
a) Kanuni ikametgâh belgesinin verilmesi, (Tüzel kişiler için d maddesinde belirtilen
belgenin verilmesi yeterlidir.)
b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, iletişim için telefon numarası bilgilerini içeren
belge,
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
c) Geçici teminatı yatırıldığına ilişkin makbuz/dekont veya Banka Geçici Teminat
Mektubu,
d) İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva
eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış
teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan
alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi
veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin
(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması
gerekir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortakların biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
e) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri
veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre, (bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
onaylı)
1) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
2) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması,
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
f) Son 5 yıl içerisinde aynı parsel üzerine toplam en az 2.500,00 m2 inşaat alanına denk
gelen konut, işyeri, otel, resmi kurum vb. inşaat işlerine ait 3.625.000,00 TL (2020 yılı Mim.
Müh. Hizmet Bedellerine göre hesaplanan) bedelli iş bitirme belgesi, (Yol, altyapı, sulama ve
buna benzer inşaat işleri benzeri işler olarak kabul edilmeyecektir. İsteklinin ortak girişim olması
halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi
aranmaz.)
g) Gerçek kişi olunması halinde imza sirküleri,
Tüzel kişilik olunması halinde ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekâletname,
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin bu bendin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
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h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası veya ilgili Meslek odasından
alınmış 2020 yılına ait sicil kayıt belgesi,
ı) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi,
j) İhale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına ilişkin dekont,
k) İsteklinin ilgili vergi dairesi ve SGK borcu bulunmadığına ilişkin belge,
l) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyanname,
m) İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat
mühendisini (Şantiye Şefi) istihdam edeceğine ilişkin taahhütname,
n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde belirtilen hususlara ve Şartname
ekinde yer alan standart forma uygun olarak sunulacak olan teklif mektubu,
8 - DİĞER HÜKÜMLER:
a) İnşaat taban alanı toplamı 558,64 m² olup; taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapının
yıkılması ve bu yıkım esnasında alınacak güvenlik önlemleri ve sorumlulukları ile ilgili her türlü
giderler yükleniciye aittir.
b) Yapılacak olan inşaat ile ilgili Belediyece hazırlanan avam projelere ve Belediye ile
yapılacak istişare sonucu mutabık kalınacak şekillere uygun olarak inşaatın mimari, statik,
elektrik tesisatı, mekanik tesisat, zemin ve temel etüt raporları, harita aplikasyon evrakları ve
Lihkab aplikasyon krokisi de dahil tüm projelerinin hazırlatılması, Belediye onayına sunulması ve
proje giderleri yükleniciye aittir.
c) Paylaşım aşağıda belirtilmiştir.
BELEDİYEYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER:
20 bağımsız bölüm numaralı dubleks daire ve 21, 22 Bağımsız bölüm numaralı depolu
asma katlı işyeri (Bağımsız bölüm numaralarında değişiklik olması halinde belediyenin alacağı
taşınmazlar bodrum, zemin ve asma katta bulunan işyerleri ve 185,00 m² miktarında güney
cepheye bakan dubleks mesken olacaktır.)
YÜKLENİCİDE KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bağımsız bölüm numaralı daireler ve 16, 17,
18, 19 bağımsız bölüm numaralı dubleks daireler yükleniciye verilecektir.
d) Belediye yetkilileri her zaman inşaat alanını teftiş edebilecektir. Teftiş sırasında
yetkililere bilgi ve belgeler gösterilecektir. İnşaatta herhangi bir olumsuzluk görüldüğü takdirde
Belediyemiz müdahale hakkına sahiptir.
e) Yüklenici tüm konut ve işyerlerinde özel teknik şartnameye uygun 1.sınıf malzeme
kullanacak olup, özel teknik şartnamede belirtilmeyen kısımlarda kendi payına düşen konutlarda
kullandığı malzemelerin aynılarını Belediye payına düşen konut ve işyerlerinde de kullanacaktır.
Yapılacak değişiklerde idarenin onayı alınacaktır.
f) İhaleye ilişkin tüm sözleşme giderleri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından
ödenecektir.
g) Kat irtifakı tapuları, inşaatın % 80 seviyesinde ve İdareye ve diğer resmi kurumlara
(SGK ve Vergi Daireleri vb.) herhangi bir borcu olmadığı anlaşıldıktan sonra Belediye tarafından
belirlenecek 1 daire hariç diğer daire tapuları Yükleniciye devredilecektir. Belediyeye verilecek
tüm bölümlerin eksiksiz bitirilip yapı kullanma izin belgesi alındığında, yüklenicinin alması
gereken bölümlerin tamamının kat irtifak tapuları yükleniciye verilecektir
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h) Yapılacak inşaat alanında her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri yükleniciye aittir.
ı) İnşaatın yapımı ile ilgili olarak aşağıda sıralanan vergi, resim, harç, masraf vb.
giderlerin tamamı;
Devlet’e ait her türlü vergiler (üzerinde inşaat yapılacak arsanın mülkiyetinden doğanlar
hariç), resimler ve hizmet bedelleri,
Sözleşmenin noterce tasdik sırasında ve sonrasında doğacak noter harç, vergi, resim ve
masrafları,
Mevzuat gereğince iskân alınıncaya kadar ödenecek her türlü vergi, resim, harç, sair
masraflar, karar pulu, vergi dairesi, SGK, tüm bağımsız bölümlere ait yapı kullanım izin belgesi
giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri,
İnşa edilecek işyerleri ve konutlara ait Kanal ve Şebeke katılım bedelleri vb. Su ve
Kanalizasyon İdareleri ile Elektrik Kurumları vb. kurum ödemeleri yüklenici tarafından
ödenecektir.
9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulünce
yapılacaktır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak istekli tarafından
hazırlanarak, 38. madde hükümlerine göre 16.10.2020 saat 11:00’e kadar idareye teslim edilen
kapalı teklifle; İhale komisyonunca 39. maddesi uyarınca öncelikle dış zarflar açılacak ve
yeterlilik kontrolü yapılacak olup; 40. maddesi uyarınca yeterliliği bulunan isteklilere ait
tekliflerini içeren iç zarflar ihale saati olan 14:30’da açılacak ve kapalı teklif usulü ile verilen
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, yeterlilik almış ve oturumda hazır bulunan
isteklilerden sözlü teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE İDAREYE VERİLMESİ:
Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde belirtilen hususlara ve
Şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak istekli tarafından hazırlanarak, 38.madde
hükümlerine göre 16/10/2020 Cuma günü saat 11:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine
İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır.
İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo
ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.
11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ:
İhale komisyonunca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 39. maddesi uyarınca öncelikle
dış zarflar ve 40. maddesi uyarınca da iç zarflar açıldıktan sonra kapalı teklif usulü ile verilen
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden, ihale
komisyonunun belirleyeceği asgari artırım dilimleri üzerinden sözlü teklif alınmak suretiyle ihale
sonuçlandırılacaktır. İhale muhammen bedelde en fazla artırım yapan istekli üzerinde
bırakılacaktır.
12 - İDARENİN YETKİSİ:
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.’nun
29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereği ilan olunur.
7667/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d ve "Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri
uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

Fakülte
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

İktisat

İktisat Teorisi

Araştırma

Bölümü

Anabilim Dalı

Görevlisi

Kadro
Derece

Adet

6

1

Nitelik
İktisat Teorisi alanında
doktora yapıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen, Posta

İLAN TARİHİ

28/09/2020

SON BAŞVURU TARİHİ

12/10/2020

İSTENEN BELGELER:
1-Dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Fotoğraf (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

14/10/2020
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-Onaylı diploma fotokopisi

SINAV GİRİŞ TARİHİ

19/10/2020
6-ALES belgesi (EA Puan Türü)
7-Yabancı dil belgesi

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

21/10/2020
8-Transkript (Lisans)
9-Öğrenci belgesi
10-Adli sicil kaydı

ALES PUANI KOŞULU

70

11-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil
veya muaf olduğunu gösterir belge
Başvurular İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli
dosyalar dikkate alınmayacaktır.

YDS/EŞDEĞERİ YABANCI DİL
KOŞULU

80

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine
kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile
ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web
sayfasından (www.idu.edu.tr) yapılacak olup adaylara
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7647/1-1
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim
elemanları alınacaktır.
Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini,
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım,
Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD)
hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;
GENEL ŞARTLAR:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı
talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak
kabul edilir.
3 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini
vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim
kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam
edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise
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.
4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5 - Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki
esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim
Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
MUAFİYET
• 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 şartı aranmaz.
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• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları
haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1 - Başvuru Dilekçesi
2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3 - Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı
suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
4 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
5 - Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 - Fotoğraf (2 adet).
8 - Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
9 - Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları
ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da
çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
10 - Askerlik Belgesi
11 - İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
AÇIKLAMALAR:
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca
“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul
edilir.
• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/
ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları
Fakülte/
Yüksekokul
İktisadi, İdari
ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi

Bölüm

Unvan

Kadro

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Protetik Diş Tedavisi
Bölümü
Temel Bilimler
Bölümü/Biyokimya
Anabilim Dalı

Profesör veya
Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Özel Koşullar
İşletme Yüksek Lisans ve Doktora
mezunu,
İyi derecede İngilizce bilmek,
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip
olmak
- Protetik Diş Tedavisi Bölümünde
Doçent/Profesör unvanı almış olmak.
- Diş Hekimliğinde uzmanlık veya
doktorasını almış ve tıpta doktorasını
Moleküler Tıp alanında yapmış olmak
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Mimarlık

Fakültesi

Doçent veya
Dr. Öğretim

- Mimarlık alanında doktora yapmış
1

olmak.
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.

Üyesi,

- Mimarlık veya İç Mimarlık alanında
Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

lisans veya doktoralı olmak,

Profesör
İç Mimarlık ve Çevre

Doçent veya

Tasarımı

Dr. Öğretim

- Mekân Tasarımı veya Yapı ve
1

Malzeme doktora yapmış olmak,
- Akademik iş tecrübesine sahip olmak,

Üyesi,

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.
- Restorasyon alanında doktorasını
yapmış olmak

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

Fakültesi

- Mimarlık alanında Doçent unvanına
sahip olmak.
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.
- Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve
Çene Cerrahisi Anabilim Dalında

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

doktora ve uzmanlık belgesine sahip

Dişçilik Hizmetleri
Bölümü, Ağız ve Diş

Profesör

1

Sağlığı Program

olmak.-Alanında SCI-Expanded
bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte
ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılarda bildirileri olmak.-Yurtdışı
deneyim sahibi olmak

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları
Fakülte/
Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar
- Lisansını veya Yüksek Lisansını İç

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık Alanında Yapmış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre

Öğretim

Tasarımı

Görevlisi

1

- İç Mimarlık Doktora/sanatta yeterlilik
programına devam ediyor olmak.
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları
İlan Tarihi
: 28.09.2020
Son Başvuru Tarihi
: 12.10.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi
: 14.10.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 16.10.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 19.10.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr
Başvuru Şekli
: Şahsen, Posta Yolu İle
7607/1-1
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi: 28.09.2020
Son Başvuru Tarihi
: 12.10.2020
Fakülte/
Meslek Yüksek

Bölüm/ Program

Okulu

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Özel Şartlar

Başvuru Yeri/İletişim
Adresi

“İş ve Örgüt Psikolojisi” Alanında
Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az

Fen - Edebiyat

Psikoloji Bölümü

Profesör

(Türkçe)

Doktor

1

Fakültesi

Beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış

İKÜ Ataköy

olmak, Doktora öğrenimini Psikoloji

Yerleşkesi E-5

alanında tamamlamış olmak, Pozitif

Karayolu üzeri

Örgütsel Davranış alanında özgün

34158, Bakırköy/

çalışmaları veya yayınları olmak.
Matematik ve

Dr.

Bilgisayar Bilimleri

Öğretim

Bölümü (Türkçe)

Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği
1

İstanbul
0212 498 41 41

alanında tamamlamış olmak, Derin
Öğrenme konusunda yayınları olmak.

GENEL ŞARTLAR
- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
- Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,
- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
GENEL İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için)
- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı
dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini,
yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini,
ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim
bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
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- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge,
- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir
e-Devletten Alınacak Belge,
- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,
- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen
Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili
İngilizce olan Bölümler için)
Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1
adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde
Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
1 adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili
Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir.
7350/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Universal Ruhsal Yardım Vakfı
VAKFEDENLER: Roberto Souza De Azevedo
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.10.2019 tarihli ve E: 2018/383,
K: 2019/400 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyo-kültürel bakış açısıyla toplumdaki ihtiyaçları ve ihtiyaç
sahiplerini, eksiklikleri tespit etmek ve bu ihtiyaca cevap verebilecek çalışmalar planlamak,
yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU Flavia Ferreira de Azevedo
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Evrensel Yardım Derneğine veya
Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da
kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7662/1-1
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara
öğretim elemanı alınacaktır.
FAKÜLTE/

BÖLÜMÜ/

KADRO

KADRO

YÜKSEKOKUL

PROGRAMI

UNVANI

SAYISI

NİTELİK
Doktorasını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (erişkin
ruh sağlığı) alanında yapmış ve Doçentlik

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler

Psikoloji

Prof. Dr.

1

Fakültesi

unvanını aynı alandan almış olmak, çalışmalarını
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Perinatal
Psikiyatri ve Psikoonkoloji alanlarında sürdürüyor
olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.
Sosyoloji alanında Lisans mezunu olmak, Yüksek

İktisadi, İdari ve

Uluslararası

Sosyal Bilimler

Ticaret ve

Fakültesi

Finans İngilizce

Dr. Öğr.
Üyesi

Lisansını ve Doktorasını İşletme alanında yapmış
1

olmak, örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet
alanında uzmanlaşmış olmak, İngilizce dilinde ders
verebilme yeterliğine sahip olmak.

Adayların;
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent
adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik
belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve
yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim
Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (28.09.2020-12.10.2020)
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard
Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması
halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 12.10.2020)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin
http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.
7613/1/1-1
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL

Gedik Meslek
Yüksekokulu

BÖLÜMÜ/
PROGRAMI

Elektrik

KADRO
UNVANI

Öğr. Gör.

KADRO
SAYISI

1

NİTELİK
Fakültelerin Elektrik veya ElektrikElektronik Bölümü lisans mezunu
olmak, bu alanların birinde veya
mekatronik ya da elektronik
alanlarının birinde Yüksek Lisans
yapmış olmak.

ALES - YDS
EŞDEĞERİ
PUANI

ALES/
SAYISAL 70

İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 28.09.2020
Son Başvuru Tarihi
: 12.10.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.10.2020
Sınav Giriş Tarihi
: 16.10.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.10.2020
İSTENEN EVRAKLAR
1. 1 Adet Fotoğraf
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri
Fotokopileri)
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması
gerekmektedir)
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması
gerekmektedir)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
(Bakaya durumda olmamak)
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile
gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen
kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL
7613/2/1-1
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
A) 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş
kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.
A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr
adresinden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim
Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü,
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin
fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı
belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden
alınan barkodlu belge)
13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
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NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR
Duyurulur.
B-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK
formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan
diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili
yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam
zamanlıdır.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir
Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR
SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

28.09.2020

SON BAŞVURU TARİHİ

12.10.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

13.10.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ

15.10.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

16.10.2020

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr
PROGRAM
İNŞAAT
TEKNOLOJİSİ

KADRO
SAYISI
1

TIBBİ
GÖRÜNTÜLEME

1

TEKNİKLERİ

UNVAN
DR. ÖĞR.

İLAN ŞARTI
Yapı alanında doktora yapmış olmak ve Yapı Sağlığı

ÜYESİ

İzlemesi konularında çalışmalar yapmış olmak

ÖĞRETİM

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında

GÖREVLİSİ

uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi mezunu olup, en az bir (1) yıl Diyaliz
alanında tecrübeli olmak veya Hemşirelik Bölümü

DİYALİZ

2

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

lisans mezunu olup, Sağlık Bilimleri Enstitüleri
bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek
kaydıyla lisans sonrası Diyaliz alanında en az bir (1) yıl
tecrübeye sahip olmak.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır.
İlk Başvuru : 28.09.2020
Son Başvuru : 12.10.2020
Bölüm /
Fakülte

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Anabilim Dalı

Açıklama

Adı
Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Tıpta
Uzmanlığını Anatomi Alanında Almış
Olmak. Anatomi Alanında Doçentlik
Anatomi
Tıp Fakültesi

Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl
Profesör

1

Anabilim Dalı

Süreyle Açık Bulunan Profesörlük
Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış
Olmak. Anatomi Alanında Özgün
Çalışmalar veya Yayınlar Yapmış Olmak.

Başvuru Belgeleri:
• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK
formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, 2 (iki) adet vesikalık
fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik
belgesi ile başvurulması gerekmektedir.
• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, 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 bir dosyayla birlikte
bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.
Başvuru Süresi ve Şekli:
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize
şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Başvuru Adresi:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye
Tel: 0505 174 79 00
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla
yapılır.
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi
: 28.09.2020
Son Başvuru Tarihi
: 12.10.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.10.2020
Sınav Tarihi
: 14.10.2020
Sınav Sonuç Tarihi
: 15.10.2020
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
• ALES Belgesi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru
sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma
denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge
(onaylı)
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru
formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50
Fakülte

Bölüm

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü

İstenilen Akademik
Personel
Arş. Gör.

Sayı

1

Özellikler
Lisans eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında tamamlamış olmak ve tezli yüksek
lisans eğitimine Sağlık alanında devam ediyor
olmak.
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı
Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri
uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
İLAN BAŞLAMA TARİHİ

: 28.09.2020

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 12.10.2020
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Profesör İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör,
Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web
sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce
Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin
birinde tamamlamış olmak.
Doçent İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör,
Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web
sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin
birinde tamamlamış olmak.
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Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör,
Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web
sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin
birinde tamamlamış olmak.
Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.

Fakülte -

Bölüm - Program -

Yüksekokul

Anabilim Dalı

İstenilen
Akademik

Sayı

Özellikler

Personel

Eğitim Bilimleri
Bölümü

Prof. Dr.

1

Rehberlik ve

Psikolojik Hizmetler ya da Rehberlik ve Psikolojik

Psikolojik
Danışmanlık

Doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi, Eğitimde

Doç. Dr.

1

Danışmanlık alanlarının birinden almış olmak.

Programı
Doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi, Eğitimde
Eğitim Bilimleri
Eğitim

Bölümü

Fakültesi

Rehberlik ve

Prof. Dr.

1

Danışmanlık

Danışmanlık alanlarının birinden almış olmak ve
İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Psikolojik
(İngilizce) Programı

Psikolojik Hizmetler ya da Rehberlik ve Psikolojik

Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik
Dr. Öğr. Üyesi

1

Danışmanlık ya da Eğitim Psikolojisi alanlarının
birinde tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe
(en az 80) sahip olmak.

Özel Eğitim Bölümü
Özel Eğitim
Öğretmenliği
Programı

Prof. Dr.

1

Doçentlik unvanını Özel Eğitim alanından almış
olmak.
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Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Çocuk Sağılığı ve
Hastalıkları
Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında
Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp Anabilim

uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en
az 80) sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

bilim alanından almış olmak ve İngilizce
yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Doçentlik unvanını Acil Tıp bilim dalından almış
Doç. Dr.

1

olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80)
sahip olmak.

Dalı
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Fizik Tedavi ve

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak,
Dr. Öğr. Üyesi

1

Rehabilitasyon

tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip
olmak.

Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Biyoistatistik

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora
Dr. Öğr. Üyesi

1

Anabilim Dalı

eğitimini Biyoistatistik alanında tamamlamış
olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80)
sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, tercihen
İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip olmak.

Anabilim Dalı
Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Tıp Eğitimi Anabilim

eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi

1

olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyim

Dalı

sahibi olmak.

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Tıp Tarihi ve Etik

Tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80) sahip

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora
Dr. Öğr. Üyesi

1

eğitimini Tıp Tarihi ve Etik alanında tamamlamış
olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 80)

Anabilim Dalı

sahip olmak.

Pazarlama ve

Lisansüstü eğitimini Halkla İlişkiler alanında

Meslek

Reklamcılık Bölümü

Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

tamamlamış olmak, Halkla İlişkiler alanında en
az 5 yıl ders vermiş olmak ve tercihen sektör
deneyimine sahip olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

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.
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