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YÖNETMELİKLER

Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2001 tarihli ve 24368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-
versitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa
ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek-48 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Mütevelli Heyeti; Haliç Üniversitesinin tüzel kişiliğini temsil eden en yet-

kili karar organıdır.
Mütevelli Heyeti; Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından, yaş sınırlaması hariç, devlet

memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş lisans eğitimi dip-
lomasına sahip adaylar arasından, gizli oyla dört yıl için seçilen en az yedi en fazla oniki üyeden
oluşur. Mütevelli Heyeti ilk toplantısında kendi arasından en az üçte iki oy çokluğu ile bir başkan
seçer. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun başkan ve üyeleri ile bunların birinci dereceden kan
ve sıhri hısımları ve eşlerinden, Üniversite Mütevelli Heyetine seçileceklerin sayısı ikiyi ge-
çemez.

Mütevelli Heyeti yılda ikiden az olmamak üzere üye tam sayısının yarıdan fazlası ile
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde başkanının kullan-
dığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyetini toplantıya çağırma yetkisi Mü-
tevelli Heyet Başkanınındır. Mütevelli Heyete seçilen her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Rektör
dışında herhangi bir üyenin hizmet süresi sona ermeden önce, istifa veya ölüm nedeniyle üye-
liğinin son bulması halinde; Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından, ayrılan üyenin görev
süresini tamamlamak üzere, yeni üye seçilir. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.
Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz
ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanı seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları
Mütevelli Heyette görev alamaz.

Mütevelli Heyetine seçilen ve ayrılan üyelerin isimleri bir ay içinde Yükseköğretim
Kurumuna bildirilir. Mütevelli Heyeti üyelerine, toplantıya katılma, yol ve konaklama giderleri
huzur hakkı olarak ödenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Mütevelli Heyet Başkanı
Madde 6 – Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Mütevelli Heyet üyeleri ara-

sından ilk toplantıda, Mütevelli Heyeti üye sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyuyla, dört
yıl için seçilir.

Mütevelli Heyet Başkanı; Rektörlükçe hazırlanarak Mütevelli Heyetine sunulan Üni-
versite Bütçesinin ve ayrıca Mütevelli Heyetçe alınmış bulunan kararların izlenmesini ve uy-
gulanmasını sağlar, Mütevelli Heyeti toplantılarının gündemini hazırlar ve Mütevelli Heyeti
toplantıya çağırır.
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Mütevelli Heyet Başkanı, dört yıl için en az iki Mütevelli Heyeti üyesini, Mütevelli
Heyeti Başkan Yardımcısı olarak doğrudan görevlendirilebilir. Başkanın görev başında bulun-
madığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet etmek üzere başkan tarafından görevlendire-
bilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Rektör, Üniversitenin akademik ve idari organlarının başı olup, Yükseköğretim Ku-
rulunun olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyeti tarafından dört yıl süre ile atanır.”

“Rektör, profesör unvanlı kişiler arasından akademik ve idari konularda görevli olmak
üzere, en fazla üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.
Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Üniversitenin ita amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu alan-
daki yetkisinin bir kısmını Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılarına Mütevelli Heyet Üyelerine
ve Rektöre devredebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 53 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

—— • ——
İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2009 tarihli ve 27381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(8) Toplantı yeter sayısı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Müte-
velli Heyeti üyeleri oylarını kabul veya ret biçiminde verirler. Çekimser oy kullanılamaz. He-
yette oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Başkanın yokluğunda onun yerine Başkan Yardımcısı vekalet eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/4/2001 24368

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/10/2009 27381
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Ondokuz  Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19, 44 ve

46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transferi Sistemini, (European Credit Transfer System)
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti

veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan

tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanla-

rından oluşan kurulu,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya dok-
toralı öğretim görevlisini,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim
dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

g) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
ğ) Enstitü: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğ-

rencilerin toplandığı grubu,
j) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının

gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-
nan Üniversitede ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya dok-
toralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
l) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlardaki dersleri,
m) Müdür: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
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n) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
s) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili ko-

nularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,
u) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
4, 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü öğretim
yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı
enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim
ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların
yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayım-
lanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-
nışmanın atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uz-
manlık alan dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere
veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her
yarıyıl ile yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık
alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.
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(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik de-
recesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik
eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 9 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi,
istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur. Bu ilanda yabancı öğrenci ve
yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca be-
lirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun
olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belge-
lerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet
belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları için başvu-
rularda, ALES şartı aranmaz.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Nisan 2013 – Sayı : 28625

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



ç) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Ku-
rul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen
eşdeğer puandan;

1) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına, doktora programları
için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına
sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli
lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans
mezuniyet not ortalamasına, Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylardan yüksek lisans
yapmış olanların, güzel sanatlar ile konservatuar anasanat dalları hariç, sözel puan türünde en
az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya
muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-
lim/anasanat başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.

3) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının
en az 55 temel tıp puanına veya en az 70 sayısal ALES puanına, diğer fakülte veya yüksekokul
mezunlarının ise, 75 yüksek lisans mezuniyet notuna sahip olmaları ve ALES sayısal kısmından
en az 70 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sa-
yılan sınavların sonuçları da en az 70 ALES puanına eşdeğer olması halinde kabul edilir. Temel
tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bi-
limleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

d) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim göre-
cekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS/ÜDS’den en az 70, doktora için ise en az 80 ya
da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puan almaları
gerekmektedir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en
az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer
bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri ya-
bancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

f) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat
dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

g) Üniversite Senatosu gerekli hallerde taban puanları yükseltebilir.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kuru-
munun veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir
kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato girilecek programların
özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-
sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır.
Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu
kullanılır.
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b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES pua-
nının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır.
Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edi-
lerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıra-
lanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir ya-
bancı dilden YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil
belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı
durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan baş-
lanarak yapılır.

d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata
girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın
üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili
programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

e) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; sözel puan tü-
ründen ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si
alınarak toplanır. ALES’e girme şartı bulunmayan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar
mezunu adaylar için, sanatta yeterlik programına lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat
sonucunun %50’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üs-
tündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili
programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

f) Yüksek lisans ön inceleme ve doktora mülakat jürisi için enstitü yönetim kurulu, ens-
titü müdürünün ilgili anabilim dalının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve
bir yedek üye belirler.

g) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde
sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE  13 – (1) İlgili programa alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler ile lisans

veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan
öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınabilir. Buna göre;

a) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dö-
nem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek
lisans veya doktora yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları
dersler için, 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans dersleri için bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
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ç) Bilimsel hazırlık programında kayıt yaptırdığı dersleri başarıyla tamamlayamayan
öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğre-
nimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

d) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili
anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulamaya
konulur.

e) Bilimsel hazırlık programı en az on iki en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden
oluşur.

f) Bilimsel hazırlık programı, öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı dönem başında; bir dö-
nemi bir ders yılı olan sağlık bilimleri ve benzeri alanlarda ise güz yarıyılında başlatılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisans mezunu veya mezun durumunda olan lisans öğrencilerinden

bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel
öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eği-
time kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının
en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
bu Yönetmeliğin derslerle ilgili 19 ve 25 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Özel öğrenci sta-
tüsündekiler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel
öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite Yönetim
Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 70 doktora ve sanatta yeter-

likte ise en az 80 olması gerekir.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından

tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, müdür-
lüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(4) Adayların durumu lisans yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora
programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate alınarak
ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görü-
şülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim
kurulu, her program için en fazla ilan edilen kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday be-
lirleyebilir.
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(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili mü-
dürlük tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen
belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli
sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,  

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen azami öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini öde-
mek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da
kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğ-
renim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını
aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek
koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından be-
lirlenen esaslara göre alınır. Her ne sebeple olursa olsun, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programları hariç alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına danışman, öğ-

rencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Zorunlu
hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı doktora yapmış öğretim görevlileri ara-
sından da seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı bir yük-
seköğretim kurumunda doktoralı öğretim görevlisi olabileceği gibi doktora yapmış olup yük-
seköğretim kurumu dışında kamu veya özel sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçi-
lebilir. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim dalı
başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapıla-
bilir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine tez danışmanı ataması birinci
yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık
nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin danışmanlarının görevleri sona erer ve bu öğrenciler
bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına
girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra aynı usulle yeniden danışman ataması ya-
pılır. Danışmanın önerisi ile öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programında zorunlu gö-
rülen asgari kredinin yarısı kadar ilave ders aldırılabilir.

b) Yeterlik sınavında başarılı olanlar için yeni bir danışman atanarak tez aşamasından
başlatılır.
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Ders alma ve bırakma
MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen

tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
(2) Bir yarıyılda en çok on altı kredilik ders alınabilir.
(3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın
görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim ku-
rumlarından lisansüstü dersler alabilirler.

Ders saydırma
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil,

son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü ders-
ler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu
derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğ-
rencinin not dökümüne işlenir.

(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada
kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında
başarılı olanlarda dördüncü bent şartı aranmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders
ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başar-

mak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.
(2) Başarısız olunan dersin iki yarıyıl üst üste açılmaması veya programdan kaldırılmış

olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.
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b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu
sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin zama-
nında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır.
Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli
veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Bü-
tünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri dönem sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav
döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin
arasınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri arasınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Ma-
zeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 24 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi
uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.

(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğren-
cinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav
yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğren-
cinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı no-
tunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

(4) Başarı notu yüksek lisansta 65, doktora/sanatta yeterlikte ise 70’dir. Yarıyıl sonu sı-
nav notunun yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında
en az 65 olması gerekir.

(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sis-
temdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tab-
losu esas alınır. Dersten muafiyet, kredisiz dersler ve başarısız olunan dersler için aşağıdaki
notlar kullanılır.

a)
Not Derecesi
M Muaf: Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden

muaf olmaları durumunda verilir.
G Geçer: Kredisiz dersler için verilir.
K Kalır: Kredisiz derslerde başarısız.
E Mazeretli, geçmez.
F1 Başarısız: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme

hakkı yok.
F2 Başarısız: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi. Ders

geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına gir-
meyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.

F3 Başarısız: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav puanı veya
ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünlemeye
kalır.

F4 Başarısız: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı
öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Tekrar almak zorunda.
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(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt 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 hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli
not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yü-
rütülebilir.

Amaç
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara
uygulayabilmesini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını

kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam
MADDE 28 – (1) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda

bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve

mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 70 puan almak
ve not ortalaması en az 85 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/ana-
sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl,

azami altı yarıyıldır. Belirlenen öğrenim süresi içerisinde programda yer alan dersleri ve dönem
projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dönem projesi
MADDE 30 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçün-
cü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen danışman gözeti-
minde hazırlanır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dö-
nem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini
tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş
öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması ha-
linde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Başarısızlığın devamı durumunda bu Yönetme-
liğin 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olma-

mak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danış-
manın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
de seçilebilir.
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Süre
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl uzat-

mayla azami altı yarıyıldır. Azami süre içinde kredili derslerini, seminer ve tez   çalışmasını
başarıyla tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenci, ilgili dönem için öngörülen
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü ya-
rıyıl sonunda programı tamamlayabilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tez konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte

belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlen-
dirilir ve öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç ikinci yarıyıl so-
nuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra,
enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha halinde, jüri
önünde sözlü savunmasının yapılabilmesi için enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere,
anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez savunma sınavından önce tezler biçimsel bakımdan kontrol edilmek üzere ilgili
enstitüye teslim edilir. Biçimsel yönden uygun bulunmayan tezler düzeltilmek üzere öğrenciye
geri verilir. Önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra uygun bulunan tezler son haline getirilerek
enstitüye teslim edilir.

(3) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin
içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ya
da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma mer-
kezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere en az üç en fazla beş asıl  ve iki
yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir
anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öğretim üyesi bulun-
madığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim
elemanından oluşur. Sınavda jüri üyelerinden birisi anabilim/anasanat dalı dışından olmalıdır.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tezin jüri üyesine
teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az
üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 35 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
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(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça
sınav izleyicilere açıktır ve en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/sanat
dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edi-
len günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından
ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav
yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu ka-
rar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri
üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(8) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç
MADDE 36 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve de-

ğerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanla-
rındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili
araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir
bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini
ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini
amaçlayan bir programdır.

Kapsam
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ça-

lışması ve tez savunma sınavından oluşur.
(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten

az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat ça-
lışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az ol-
mamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalış-
masını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri ve yapacağı seminerler doktora ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
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(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrul-
tusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt
dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora prog-
ramına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha
önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yük-
sek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış ol-
maları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en
az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından se-
çebilirler.

(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle ka-

bul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıldır. Bu süreler
dört yarıyıl uzatmayla yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 12 yarıyıl, lisans
derecesiyle kabul edilenler için ise 16 yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getir-
meyen bir öğrenci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşu-
luyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini
jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 39 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından öne-

rilir, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayı alınır, yeterlik sınavından önce anabilim dalı kurulunun
görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.
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Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta

yeterlik sınavına alınır.
(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğ-
renci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Belirlenen dönemlerde iki
defa üst üste sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenciye doktora yeterlik komitesi, çalışma
alanıyla ilgili en çok üç ders daha aldırır.

(5) Doktora yeterlik sınavları ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim
dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş
kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin
ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
için verilen süre bir saatten az, iki saatten fazla; sözlü sınav süresi otuz dakikadan az, iki saatten
fazla olamaz. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az
75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında
ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez iz-
leme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında
ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir ra-
poru sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz
olarak sunmaması durumunda başarısız olarak değerlendirilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 21 Nisan 2013 – Sayı : 28625

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



(2) Öğrencinin tez önerisi, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla
bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir
ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi
ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tez çalışmasını ta-
mamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında   birer kere olmak üzere
yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında
sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak
belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde
enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin
durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belir-
lenebilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Tez savunma sınavından önce tezler biçimsel bakımdan kontrol edilmek üzere ilgili
enstitüye teslim edilir. Uygun bulunmayan tezler düzeltilmek üzere öğrenciye geri verilir. Öne-
rilen düzeltmeler yapıldıktan sonra uygun bulunan tezler son haline getirilerek enstitüye teslim
edilir.

(3) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin sekiz kopyasını ciltlen-
memiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tezin jüri üyesine
teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.

(5) Doktora tezi sınav jürisi, tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme
komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere beş asıl ve
iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir ana-
bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesinden oluşur.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yön-

den inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdür-
lüğüne gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en
geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Savunma sınavı, tezin su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla
ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim
kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sı-
navın yeri ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en az
60, en çok 120 dakika sürelidir.
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(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapıla-
maz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Ana-
bilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde ensti-
tüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin tez danış-
manı ve/veya tez konusu değiştirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami öğrenim
süresini dolduran öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
mek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunma sınavında
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(9) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı, öğrencilerin;
a) Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilmeyi, duyum-

sayabilmeyi; bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilmeyi,
imgeleyebilmeyi, benlik tasarımlarını temel alan,

b) İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik
duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgu-
layan, imgeleyen, yorumlayan,

c) Araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açı-
sından üstün donanımlı,

ç) Yaşadığımız çağın bir gereği olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler
arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş,

d) Kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabi-
lecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve
tasarımcılar olarak yetiştirilmesini amaçlayan

bir programdır.
(2) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle başvurabilmek için ALES puanı en

az 90 olmalıdır.
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(3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ile
konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrencileri yedi
dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, yeterlik sınavı ile en
az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, yeterlik
sınavı ile en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içeri-
sinde başarıyla tamamlamak  zorundadırlar.

(4) Öğrenci, sanatta yeterlik programlarındaki lisansüstü derslerin en çok yarısını da-
nışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
seçebilir. Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, ders-
lerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğ-
rencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, danış-
manın görüşü, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce
almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans ders-
leri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-
sından seçebilirler.

(7) Sanatta yeterlik programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri
Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bu programa kabul

edilen yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve
güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrenciler için en çok 12 yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edi-
lenler için ise en çok 16 yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğ-
renci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğreni-
mine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi
ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrenciler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı  yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/sanatta
yeterlik önerisi kabul edilen, ancak tez/sanatta yeterlik çalışmasını on iki yarıyıl sonuna, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az
altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez/sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.
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(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Belirlenen azami öğrenim süresi içerisinde kredili ders ve uygulamalarını başarı ile
bitiren, ancak tez/sergi/konser/resital/proje/temsil gibi çalışmalarını tamamlayamayan öğren-
cilere, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yukarıda
adı geçen çalışmalarını jüri önünde savunması için ek süre verilebilir. Bu durumda olan öğ-
renciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler, tez/sergi/proje/resital/konser/temsil gibi ça-
lışmalara katılabilirler, ancak öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

Sanatta yeterlik çalışma konusunun belirlenmesi
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik tezi/çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tara-

fından önerilir, anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak yeterlik sınavından önce ilgili enstitüye
bildirilir, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde sanatta
yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi, tez danışmanı ve ilgili anasanat dalı
içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı
başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta
yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu
olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin gö-
rev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak oy kul-
lanamaz.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik
tezi/çalışması önerisini sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin önünde sözlü olarak
savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma
sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Öğrenci mazeretsiz olarak sa-
natta yeterlik tezi/çalışması önerisi raporunu belirlenen sürede sunmadığı takdirde durumu ba-
şarısızlık olarak değerlendirilir.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/çalışma öne-
risini salt çoğunlukla kabul veya reddeder. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş
günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi iki kez üst üste reddedilen öğrenciye yeni bir
danışman ile sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir sanatta
yeterlik tez/çalışma konusu belirlenebilir. Sanatta yeterlik tezine/çalışmasına aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde danışman ve sanatta yeterlik tezi/çalışması konu-
sunu, değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savun-
masına alınır.
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(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik
tezi/çalışması izleme komitesi öğrenci sanatta yeterlik tezini/çalışmasını tamamlayıncaya kadar,
ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce ko-
mite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur.
Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite ra-
poru, anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne
gönderilir. Süresi içerisinde sanatta yeterlik tezi/çalışması raporunu sunmayan öğrencinin du-
rumu başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renciye yeni bir danışman ile sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi atanabilir ve/veya
yeni bir sanatta yeterlik tezi/çalışması konusu belirlenebilir.

Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği

sonuçları, sergi/konser/resital/proje/temsil hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve
belgeleyen bir raporu enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve sanatta yeterlik
çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sonunda hazırlanacak tezin/çalışmanın bilime ve sa-
nata yenilik getirme, yeni bir bilimsel veya sanatsal yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere sanatta yeterlik tezinin/çalış-
masının sekiz kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anasanat dalı baş-
kanlığına teslim eder.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, tez/ça-
lışma izleme komitesine ilave olarak, en az birisi başka yükseköğretim kurumlarında öğretim
üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite içinden, diğeri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik tezi/çalışması, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine
gönderilir. Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının jüri üyesine teslim tarihi bir tutanak veya pos-
ta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışma raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en erken on beş, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Tez/çalışma
savunma sınavı, tezin/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.
İlgili anasanat dalı başkanlığınca tarihi önceden ilan edilen savunma sınavı, enstitü yönetim
kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açıktır ve en az 60, en
çok 120 dakika sürelidir. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine,
ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli ya-
pılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. En
geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında
enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez/sergi/konser/re-
sital/proje/temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme/tekrar kararı verir. Bu
karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde, enstitüye kişisel jüri
raporları ile birlikte tutanakla bildirilir.
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(8) Sanatta yeterlik tezi/çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle
son haline getirilmiş sanatta yeterlik tezini/çalışma raporunu enstitü tez yazım kurallarına uygun
biçimde hazırlayıp sekiz adet ciltlenmiş olarak en geç otuz gün içinde enstitüye teslim eder.
Sanatta yeterlik tezini/çalışma raporunu bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin
mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(9) Sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında ilgili dü-
zeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli
düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde
sanatta yeterlik tezini/çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(10) Sanatta yeterlik tezi/çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada red-
dedilen öğrencinin danışmanı ve/veya sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil
konusu ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilir ve/veya
yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ilgili dönem
için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile sanatta yeterlik çalışması hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilenlerden gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez sa-
vunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

(12) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.

ONUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma
MADDE 51 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin

bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi
için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora
savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da
sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen,

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine, doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,
diploması verilir.
(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-

ramın onaylanmış adı bulunur.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl
süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(3) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri

sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde
geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.

Mazeret ve izin gerekçeleri
MADDE 53 – (1) Sağlık gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şe-

kildedir:
a) Sağlık gerekçesiyle yapılan başvurularda öğrencinin hangi programa kayıtlı olduğu

dikkate alınmaz.
b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere rapor süresi kadar izin verilebilir.
c) Gerekli belgeler şunlardır:
1) Öğrenci izin formu.
2) Sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu.
(2) Askerlik gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Askerlik nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı olduğu program dik-

kate alınmaz.
b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.
c) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından be-

lirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendir-
meye alınır.

ç) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.
d) Gerekli belgeler şunlardır:
1) Öğrenci izin formu,
2) Askere sevk belgesi.
(3) Maddi ve ailevi nedenlerle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Maddi ve ailevi nedenlerle yapılan izin taleplerinde öğrencinin statüsü dikkate alınır.

Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı ilk dönem öğrencilerine, maddi ve ailevi
nedenlerle izin verilmez.

b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi
nedenlerle izin verilmez.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası sonuna
kadar yapılır.

ç) Gerekli belgeler şunlardır:
1) Öğrenci izin formu.
2) Maddi nedenlerle yapılan başvurularda; çalıştığı kurumdan çalıştığına dair belge.
3) Ailevi nedenlerle yapılan başvurularda; ailesinin olağanüstü durumunu belgeleyen

yazılı bilgi ve/veya belge.
4) Kamu görevlilerinin Samsun dışı görevlendirmeleri nedeniyle yapılan başvurularda;

görevlendirme süresinin de belirtilmiş olduğu görevlendirme yazısı.
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(4) Yurt dışı eğitim ile ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Yurt dışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin

bağlı olduğu enstitüde kabul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki
gelişimine ya da programı tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır.

b) Yurt dışı eğitim nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu
program dikkate alınmaz. Bu nedenle, yüksek lisans veya doktora programı ilk dönem öğren-
cilerine yurt dışı eğitim gerekçesiyle izin verilebilir.

c) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere yurt dışı eğitim
nedeniyle izin verilmez.

ç) Gerekli belgeler şunlardır:
1) Öğrenci izin formu.
2) Yurt dışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı

tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi.
3) Yurt dışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu

kabul belgesi.
(5) İzin başvuruları ilgili anabilim dalına yapılır. Anabilim dalı başkanlığının görüşü

ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(6) Askerlik ve sağlık gerekçeleri hariç diğer gerekçelerle verilen izinler eğitim-öğretim

süresinden sayılır.
Kayıt silme
MADDE 54 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat
hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorun-
ları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını
alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Ondokuz Mayıs Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları, Yükseköğretim
Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 25/8/2009 tarihli ve 27330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)

bendi hükümleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğ-
renciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Nisan 2013 

PAZAR 
Sayı : 28625 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No: 2012/520 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Sabri ve Ayouch oğlu 03/05/1960 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan Issam CHIKHOU hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 10/07/2012 tarih ve 2012/520 esas, 2012/909 karar sayılı ilamı 

ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK’nun 231/8 

maddesi gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle sanığın beş yıl süreyle 

denetim süresine tabi tutulmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2548 

————— 
Esas No: 2011/567 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Jamıl ve Koul Chah 15/10/1964 D.lu Suriye/ 

Halep Nüf. Kayıtlı olan Mohamed ALHAJI hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 13/09/2012 tarih ve 2011/567 esas, 2012/942 karar sayılı ilamı ile sanık 

hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi 

gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle sanığın beş yıl süreyle denetim 

süresine tabi tutulmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 

un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2581 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Kg. kavrulmuş kıyılmış fındık alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 09.05.2013 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4. Nihai teklifler en geç 09.05.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 3353/1-1 

————— 
YANGIN TÜPLERİ DOLDURMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda muhtelif ebatlarda bulunan yangın tüplerinin dolumu teklif alma usulüyle 
yaptırılacaktır. 

2. Teklifler en geç 29.04.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 
ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 3355/1-1 

————— 
İLAÇLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızın ve şubelerinin 1 yıllık ilaçlanması teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 
2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 
3. Teklifler en geç 29.04.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 - 74 3354/1-1 

—— • —— 
MADALYA KUTUSU VE PLAKET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 -  Kurumumuzun ihtiyacı Madalya Kutusu ve Plaket alımı işi, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 07.05.2013 günü saat 11:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 07.05.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 3372/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

İlkadım Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede 

Mahallesi 4137 ada 2 no.lu 3.470,79 m2 arsa (parselin imar durumu E:3,50 Ticaret Merkezi ve 

Kültürel Tesis Alanı kullanımındadır) ve üzerinde bulunan bodrum kat, zemin kat ve 1. normal 

kattan oluşan toplam 9.370,68 m2 alana sahip betonarme, karkası tamamlanmamış eski otopark ve 

pazar yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI 

TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. 

2 - Taşınmazın satış bedeli 6.750.000,00 TL (Altımilyonyediyüzellibin TürkLirası ) olup, 

geçici teminatı 202.500,00 TL (İkiyüzikibinbeşyüz TürkLirası) 'dir. 

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği 

gününden itibaren 30 gün içinde; İhale bedelinin tamamı ile damga vergisi, ihale karar pulu 

bedelini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda 

geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir. 

3 - İhale 21/05/2013 Salı günü saat 10:00'da İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası 

Encümen toplantı salonunda (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet SANDIKÇI Sokak N.:l 

İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler ihale saatine kadar yukarıda adresi belirtilen İlkadım 

Encümen Başkanlığına teslim edilecektir. 

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresinden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %'3'ü oranında) 

D) İmza sirkülerini vermesi, 

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,  

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı, 

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 

incelenebilir. İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 

(İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak 

No: 1) temin edilebilir. 

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 3253/1-1 
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TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 8 ADET MAKAS 

DİL TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALI NACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/50221 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : 8 Adet Makas Dil takımı (2 adet sağ makas sol dil 

takımı, 2 adet sağ makas sağ dil takımı, 2 adet sol makas sol dil takımı, 2 adet sol makas sağ dil 

takımı 34,20 lik R=300 m 1/9 makas için) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 09.05.2013 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3327/1-1 

————— 

PALETLİ EKSKAVATÖR, KAZICI YÜKLEYİCİ (TRAKTÖR KEPÇE) VE KAMYON 

(6 AY SÜRE İLE) KİRALANACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/50120 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 

İhale konusu hizmetin adı ve süresi : KAYAŞ-IRMAK ARASI HAT BOYU ŞEV 

TANZİMİ, YARMA TEMİZLİĞİ, YARMA HENDEKLERİ, KAFA HENDEKLERİ, KÖPRÜ, 

MENFEZ, DEBUŞE TEMİZLİĞİ İLE SU YATAKLARININ TANZİMİNDE KULLANILMAK 

ÜZERE PALETLİ EKSKAVATÖR, KAZICI YÜKLEYİCİ (TRAKTÖR KEPÇE) VE KAMYON 

KİRALANMASI İŞİ (6 AY) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30/04/2013 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00-TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3328/1-1 
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KURUMUMUZ İHTİYACI OLARAK 4 KALEM OTOMATİK NİPEL 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/47800 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 77 

  Fax: 253 12 73-0 372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

 2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1 
Otomatik Nipel (Komple ) Resim No: 

MİD-48/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
5000 Ad. 

 

2 

Otomatik Nipel (Manşonsuz ve 

tapasız) Resim No: MİD-48/1-2-3-4-5-

6-7-8 

2000 Ad. 

 3 Hortum borusu Resim No: MİD-48/6 620 Ad. 

 4 Kulaklı rekor Resim No: MİD-48/8 1050 Ad. 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14.05.2013 Salı - saat 15:00 

c) Dosya no : 1314030 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - ---------- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14.05.2013 Salı - saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir. 

14.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3335/1-1 
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TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN 

DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Karadon Müessesesi 

İhale Kayıt no: 2013/49192 

Üzülmez Müessesesi 

İhale kayıt no: 2013/49212 

Amasra Müessesesi 

İhale Kayıt no: 2013/49239 

Armutcuk Müessesesi 

İhale kayıt no: 2013/49229 

Kozlu Müessesesi 

İhale Kayıt no: 2013/49222 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taşkömürü.gov tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karadon Müessesesi için 42.943m3 

  Üzülmez müessesesi için 18.090 m3 

  Kozlu Müessesesi için 18.341 m3 

  Armutçuk müessesesi için 9.670 m3 

  Amasra müessesesi için 8.030 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri 

Direk harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu 

ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın 

başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini 

takip eden günden itibaren 10.(onuncu)güne karşılık gelen 

tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya 

TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma 

süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici 

nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim 

aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür 

havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2014 

tarihine kadar bitirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : Karadon müessesesi 06/05/2013 Pazartesi saat 15.00 

  Üzülmez müessesesi 06/05/2013 Pazartesi saat 15.00 

  Kozlu müessesesi 09/05/2013 Perşembe saat 15.00 

  Amasra müessesesi 09/05/2013 Perşembe saat 15.00 

  Armutçuk müessesesi 09/05/ 2013 Perşembe saat 15.00 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)’ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi ,bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 
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5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Karadon ve Üzülmez Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.05.2013, saat 

1500’e kadar, Kozlu, Amasra ve Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 09.05.2013, saat 

15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithat paşa 67090 

Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden 

taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, 

Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman 

işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi 

veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, “Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm 

orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3334/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 21 Nisan 2013 – Sayı : 28625 

 

50.000 TON KALSİNE PİRİTİN (DEMİR OKSİT), SÖZLEŞME VE EKLERİNDE 
BELİRTİLMİŞ ŞARTLAR DAHİLİNDE AÇIK ARTTIRMA USULÜ 

İLE SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında, 
sülfürik asit üretimi esnasında 15.06.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında elde edilecek (±%20 
toleranslı) toplam 50.000 ton kalsine piritin (demir oksit), sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar 
dahilinde AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satılması işidir. 

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün 
ve saatleri içerisinde; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi 
  Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No : 1/A 
  06010-Etlik/Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 23 42  
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  
  Halit Ziya Bulvarı No : 1 İZMİR Tel : 0 232 484 37 16 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  
  Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/ İSTANBUL Tel : 0 212 527 09 09  
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Lojistik Müdürlüğü  
  600 Evler/BANDIRMA Tel: 0 266 721 31 00  
adreslerinden 50,-TL bedelle temin edilebilir. Şartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara 

Kurumsal Bankacılık Şubesi TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 nolu hesaba yatırılabilir. 
3 - Geçici teminat : Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak 

kaydıyla istekliler, muhammen bedeli dikkate alarak teklif ettiği bedelin %3’ünden az olmamak 
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4 - İhale tarihi 13.05.2013 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 13.05.2013 tarihi, 
saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermiş 
olmaları gerekir. 

5 - Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama 

hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi 
yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 3321/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlük Makamının 11.03.2013 tarih ve 2000 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği;  

Cebir Yapı Test Lab.Pro.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:29 
Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 
Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 12.02.2009 tarih ve 251 sayılı kararı ile 
verilen 188 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 
firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 18.02.2013 tarih ve 447/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3380/1/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 11.03.2013 tarih ve 2000 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği;  

Balıkesir Marmara Bet. Yapı Malz. Zem. Lab. Test Hiz. İnş. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 
2. Sakarya Mahallesi Çengel Sokak No: 1 BALIKESİR adresinde bulunan yapı malzemesi 
laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belge Komisyonunun(LİBK) 28.09.2005 tarih ve 
61 sayılı kararı ile verilen 103 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 18.02.2013 tarih ve 447/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3380/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


