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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4962
           Kanuni veya iş merkezi Maldivler’de olup uluslararası hava yolu taşımacılığı yapan
dar mükellef kurumların Türkiye’de elde ettikleri hava taşımacılık kazançlarının
vergilendirilme esasları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
10/6/2013 tarihli ve 52601 sayılı yazısı üzerine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23,
30 ve 32 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan
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24/6/2013 TARİHLİ VE 2013/4962 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ve hava taşımacılığı
faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler’de
elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler’de gelir üzerinden alınan veya
alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler’de
bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye’de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:

a) Kanuni veya iş merkezi Maldivler’de olup Türkiye’de elde ettiği kazançlar dolayısıy-
la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen dar
mükellef kurumların hava yolu ile yaptıkları yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla
Türkiye'de elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi sıfır (0) oranında uygulanır.

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına isti-
naden yapılacak tevkifat, (a) bendinde belirtilen kurumlar için sıfır (0) oranında uygulanır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar 18/7/2011 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        28 Haziran 2013
       69471265-305-5816

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Haziran 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakan-
lığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              28 Haziran 2013
     68244839-140.03-202-459

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5816 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakan-
lığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        28 Haziran 2013
       69471265-305-5849

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            46. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere;
30 Haziran 2013 tarihinden itibaren Brunei Sultanlığı ve Singapur’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              28 Haziran 2013
     68244839-140.03-204-461

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5849 sayılı yazınız.
            46. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere,
30 Haziran 2013 tarihinden itibaren Brunei Sultanlığı ve Singapur’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını,

gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde
bulundurarak;

a) Ek-II ve Ek-III’te yer alan gıda katkı maddelerinin listesini,
b) Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde

kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını,
c) Gıda katkı maddelerinin etiketleme kurallarını,
belirlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik gıda katkı maddelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, gıda katkı maddelerinin kullanımı ile ilgili ürüne ait özel hükümler

saklı kalmak koşuluyla;
a) Özel gıdalardaki gıda katkı maddelerini,
b) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki amaçlar için kullanılan gıda katkı maddelerini, 
kapsar.
(3) Bu Yönetmelik gıda katkı maddesi olarak kullanılmadıkları sürece;
a) İşlem yardımcılarını,
b) Bitki sağlığıyla ilgili mevzuat kapsamında yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin korun-

masında kullanılan maddeleri,
c) Gıdalara besin öğesi olarak ilave edilen maddeleri,
ç) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaç-

lı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamındaki suların işlenmesinde kullanılan maddeleri,
d) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yö-
netmeliği kapsamındaki gıda aroma vericilerini,

kapsamaz.
(4) Bu Yönetmelik gıda enzimlerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23, 24 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak,
(2) 1333/2008/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanun, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Ka-

nunu ile 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Yapısı Değiş-
tirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikteki tanımlara ilave olarak, ikinci fıkrada
yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belirlenmemiş miktar (Quantum Satis ‒ QS): Katkı maddelerinin kullanımına ilişkin

olarak herhangi bir sayısal maksimum miktarın belirlenmediğini ve bu maddelerin;
1) İyi üretim uygulamalarına göre,
2) Hedeflenen amacı sağlamak için gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan bir

miktarda,
3) Tüketiciyi yanıltmayacak şekilde
kullanılması gerektiğini,
b) Bileşik gıda: İki veya daha fazla gıdadan oluşmuş gıdayı,
c) Enerjisi azaltılmış gıda: Orijinal gıdaya veya benzeri ürüne göre enerji değeri en az

% 30 azaltılmış gıdayı,
ç) E kodu: Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından onaylanarak belir-

lenen kod numarasını,
d) Fonksiyonel sınıf: Gıda katkı maddesinin gıdadaki teknolojik fonksiyonunu ortaya

koyan ve Ek-I’de yer alan sınıflardan her birini,
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e) Gıda katkı maddesi: Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tü-
ketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrul-
tusunda üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında
gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak
o gıdanın bileşeni olması beklenen maddeleri,

f) İşlem yardımcıları: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen, belirli bir teknolojik amaca
yönelik olarak hammaddenin, gıda veya gıda bileşenlerinin işlenmesi sırasında kullanılan, son
üründe kendisinin veya türevlerinin kalıntılarının bulunması istenmediği halde, teknik olarak
kaçınılmaz olan; ancak kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan ve son üründe teknolojik
bir etkisi olmayan maddeleri,

g) İşlenmemiş gıda: Bölmenin, parçalamanın, derisini yüzmenin, kemiğinden ayırma-
nın, soymanın, temizlemenin, ayıklamanın, öğütmenin, ezmenin, kesmenin, kıymanın, incelt-
menin, dondurmanın, derin dondurmanın, soğutmanın, kavuzunu ayırmanın, ambalajlamanın
veya ambalajından çıkarmanın gıdanın doğal yapısında önemli bir değişikliğe neden olmayacak
işlemler olduğu kabul edilerek; doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olacak herhangi
bir işlem uygulanmamış gıdayı,

ğ) Sofralık tatlandırıcılar: Diğer gıda katkı maddeleri ve/veya gıda bileşenlerini içere-
bilen ve son tüketiciye şeker ikamesi olarak satışı amaçlanan izin verilmiş tatlandırıcı prepa-
ratlarını,

h) Şeker ilavesiz gıda;
1) Herhangi bir monosakkarit veya disakkaritin ilave edilmediği gıdaları,
2) Monosakkarit veya disakkaritleri içeren ve tatlandırma özelliğinden dolayı kullanılan

gıdaların ilave edilmediği gıdaları
ifade eder.
(3) Aşağıdakiler gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmezler:
a) Monosakkaritler, disakkaritler veya oligosakkaritler ve tatlandırma özelliklerinden

dolayı kullanılmış olan bu maddeleri içeren gıdalar,
b) Bileşik gıdaların üretiminde; aromatik, çeşni verici veya besleyici özellikleri ile bir-

likte ikincil olarak renklendirici etkileri nedeniyle kullanılan, aroma vericiler de dahil olmak
üzere kurutulmuş veya konsantre formdaki gıdalar,

c) Gıdalarla birlikte tüketilmesi amaçlanmayan ve gıdanın bir parçası olmayan sarma
veya kaplama malzemelerinde kullanılan maddeler,

ç) Pektin içeren maddeler ve kurutulmuş elma posası veya turunçgillerin veya ayvaların
kabuğundan veya bunların karışımından, seyreltik asit muamelesini takiben sodyum ve potas-
yum tuzları ile kısmi nötralizasyon sonucu elde edilen türev maddeler (sıvı pektin),

d) Sakız mayaları,
e) Beyaz veya sarı dekstrin, kavrulmuş veya dekstrine edilmiş nişasta, asit veya alkali

muamelesi ile modifiye edilmiş nişasta, ağartılmış nişasta, fiziksel olarak modifiye edilmiş ni-
şasta ve amilolitik enzimlerle muamele edilmiş nişasta,

f) Amonyum klorür,
g) Kan plazması, yenilebilir jelatin, protein hidrolizatları ve bunların tuzları, süt proteini

ve gluten,
ğ) Glutamik asit, glisin, sistein, sistin ve bunların teknolojik fonksiyonu olmayan tuzları

dışındaki aminoasitler ve tuzları,
h) Kazeinatlar ve kazein,
ı) İnülin.
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İKİNCİ BÖLÜM
İzin Verilen Gıda Katkı Maddelerinin Listeleri

Gıda katkı maddelerinin listeleri
MADDE 5 – (1) Sadece EK–II’de yer alan gıda katkı maddeleri, olduğu haliyle piya-

saya arz edilir ve bu ekte yer alan koşullar altında gıdalarda kullanılır.
(2) Sadece EK-III’te yer alan gıda katkı maddeleri; bu ekte yer alan koşullar altında

gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri ve gıda aroma vericilerinde kullanılır.
(3) EK-II’de yer alan gıda katkı maddeleri, eklenebilecekleri gıda kategorileri esas alı-

narak listelenir.
(4) EK-III’te yer alan gıda katkı maddeleri; gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda

aroma vericileri ve besin öğeleri veya bunların eklenebilecekleri kategoriler esas alınarak lis-
telenir.

(5) Gıda katkı maddeleri, 15 inci maddede belirtilen saflık kriterleri ile uyumlu olmak
zorundadır.

Bir gıda katkı maddesi ve/veya gıdanın yasaklanması
MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu olmayan bir gıda katkı maddesi

veya bu gıda katkı maddesini içeren bir gıda piyasaya arz edilemez.
(2) Domuz kaynaklı bir gıda katkı maddesi; gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda

enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılamaz.
Gıda katkı maddelerinin listelere dahil edilmesi ve kullanılmasına ilişkin genel

koşullar
MADDE 7 ‒ (1) Bir gıda katkı maddesi;
a) Mevcut bilimsel kanıtlara dayalı olarak önerilen katkı maddesinin kullanım miktarı

tüketici sağlığı açısından güvenlik riski doğurmuyorsa,
b) Ekonomik ve teknolojik açıdan uygulanabilir başka yöntemlerle gerçekleştirileme-

yecek, makul teknolojik bir ihtiyaç bulunuyorsa,
c) Kullanımı tüketiciyi yanıltmıyorsa,
ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere, ilgili diğer mevzuat kurallarını sağlıyorsa,

EK-II ve EK-III’teki listelerde yer alabilir.
(2) Gıda katkı maddelerinin bu Yönetmeliğin eklerinde yer alabilmesi için, tüketicilere

yönelik avantajları ve yararları olması ve buna bağlı olarak aşağıdaki amaçların biri veya birden
fazlasını karşılaması zorunludur:

a) Gıdanın besin değerini koruması,
b) Özel beslenme ihtiyaçları olan tüketici gruplarına yönelik olarak üretilen gıdalar için

gerekli bileşenleri ve öğeleri sağlaması,
c) Gıdanın doğasını, içeriğini veya kalitesini tüketiciyi yanıltacak şekilde değiştirmemek

koşuluyla, kalitesinin ve stabilitesinin korunmasına katkı sağlaması veya organoleptik özellik-
lerini geliştirmesi,

ç) Kusurlu hammaddenin kullanımının veya hijyenik olmayan uygulama ve yöntemler
dahil olmak üzere istenmeyen uygulama ve yöntemlerin etkilerini maskelemek amacıyla kul-
lanılmaması koşuluyla; gıdaların, gıda katkı maddelerinin, gıda enzimlerinin ve gıda aroma
vericilerinin üretimi, işlenmesi, hazırlanması, muamelesi, ambalajlanması, taşınması veya de-
polanmasında yardımcı olması.
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(3) İkinci fıkranın (a) bendine istisna olarak, gıdanın besin değerini düşüren bir gıda

katkı maddesi ancak;

a) Bu katkı maddesini içeren gıda, günlük diyetin önemli bir öğesini oluşturmuyorsa

veya

b) Özel beslenme ihtiyacı bulunan tüketici gruplarına yönelik gıdaların üretimi için

mutlaka gerekliyse,

EK–II’deki listelerde yer alabilir.

Tatlandırıcılar için özel hükümler

MADDE 8 ‒ (1) Tatlandırıcı fonksiyonuna sahip olan bir gıda katkı maddesi ancak, 7 nci

maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlerden bir ya da daha

fazlasını karşılamasının yanında, aşağıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerden bir

ya da daha fazlasını karşılaması koşuluyla EK–II’de yer alabilir.

a) Enerjisi azaltılmış gıdalar, kariyojenik olmayan gıdalar veya şeker ilavesiz gıdaların

üretiminde şekerlerin yerini alması,

b) Gıdaların raf ömrünü uzatmak üzere şekerlerin yerini alması,

c) Özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin mevzuatta tanımlanan gıdaların üretilmesi.

Renklendiriciler için özel hükümler

MADDE 9 ‒ (1) Renklendirici fonksiyonuna sahip olan bir gıda katkı maddesi ancak,

7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlerden bir ya da

daha fazlasını karşılamasının yanında, aşağıdaki bentlerde yer alan hükümlerden bir ya da daha

fazlasını karşılaması koşuluyla eklerde yer alabilir.

a) Gıdanın renginin; işleme, depolama, paketleme ve dağıtımdan etkilenerek, görsel

kabul edilebilirliğinin zarar görmesi durumunda gıdanın orijinal görünümünü geri kazandırması,

b) Gıdayı görsel olarak daha cazip hale getirmesi,

c) Renksiz gıdaya renk vermesi.

Gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları

MADDE 10 ‒ (1) Gıda katkı maddeleri, sahip oldukları temel teknolojik fonksiyonlar

esas alınarak EK-I’deki fonksiyonel sınıflardan biri için; EK-II ve EK-III’te yer alır.

(2) Gıda katkı maddesinin bir fonksiyonel sınıfta yer alması, birkaç fonksiyon için kul-

lanılmasına engel teşkil etmez.

Gıda katkı maddesi listelerinin içeriği

MADDE 11 ‒ (1) Bir gıda katkı maddesi; 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki koşullara uymak

kaydıyla, EK–II ve/veya EK–III’teki listelerde yer alabilir.

(2) Bir gıda katkı maddesinin EK–II ve/veya EK–III’teki listelerde yer alması duru-

munda, aşağıdaki bentlerdeki hususlar açıkça belirtilir:

a) Gıda katkı maddesinin adı ve E kodu,

b) Gıda katkı maddesinin eklenebileceği gıdalar,

c) Gıda katkı maddesinin hangi koşullar altında kullanılabileceği,

ç) Gerekli görüldüğü durumda, gıda katkı maddesinin doğrudan son tüketiciye satışında

kısıtlamaların olup olmadığı.
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Gıda katkı maddelerinin kullanım miktarları
MADDE 12 ‒ (1) Bir gıda katkı maddesinin 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ben-

dinde belirtilen kullanım koşullarını yerine getirmesi için, aşağıda yer alan koşullar sağlanma-
lıdır:

a) Bir gıda katkı maddesinin kullanım miktarı, istenen etkiyi yerine getirebilecek gerekli
olan en düşük miktar olarak belirlenir.

b) Bir gıda katkı maddesinin kullanım miktarı belirlenirken;
1) Gıda katkı maddesi için oluşturulmuş kabul edilebilir günlük alım miktarları veya

buna eşdeğer bir değerlendirme ve bu katkı maddesinin bütün kaynaklardan alınacak muhtemel
günlük alım miktarları,

2) Gıda katkı maddesinin özel tüketici grupları tarafından tüketilen gıdalarda kullanıl-
ması durumunda, bu katkı maddesinin bu tüketici grupları tarafından günlük alınması muhtemel
olan miktarları,

dikkate alınır.
(2) Uygun görüldüğü hallerde, gıda katkı maddesi için maksimum sayısal değer belir-

lenmez. Bu durumda, gıda katkı maddesi Quantum Satis prensibine göre kullanılır.
(3) Aksi belirtilmedikçe, EK-II’de yer alan gıda katkı maddelerinin en yüksek miktar-

ları, gıdaların piyasaya arz edildiği haline uygulanır. Ancak sulandırmaya gerek duyulan toz,
kurutulmuş veya konsantre edilmiş gıdalar için en yüksek miktarlar, etikette beyan edilen kul-
lanım talimatına göre hazırlanmış gıdaya en düşük seyreltme faktörü hesaba katılarak uygulanır.

(4) EK-II’de yer alan renklendiricilerin maksimum miktarları, aksi belirtilmedikçe
renklendirici preparatındaki renklendirme prensibi miktarlarına göre uygulanır.

Listelerde yer alan bir gıda katkı maddesinin kaynak materyal ya da üretim
sürecindeki değişiklikler

MADDE 13 ‒ (1) Listelerde yer alan bir gıda katkı maddesinin, üretim metotlarında
veya kullanıldığı kaynak materyalde önemli bir değişiklik olduğunda ya da örneğin nanotek-
noloji yolu ile partikül büyüklüğünde bir değişiklik meydana geldiğinde, böyle yeni metod
veya materyaller ile hazırlanan bir katkı maddesi farklı ve listelere yeni girecek bir katkı mad-
desi olarak değerlendirilir veya piyasada yer almadan önce bu katkı maddesinin özelliklerinde
değişikliğe gidilir.

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıda katkı maddeleri
MADDE 14 ‒ (1) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yö-

netmelik kapsamında yer alan bir gıda katkı maddesinin, EK–II ve EK–III’teki listelerde yer
alabilmesi için, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğe
göre izin verilmiş bir katkı maddesi olması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan bir gıda katkı maddesi;
a) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik kapsa-

mındaki farklı bir kaynak materyalden üretilmiş ise,
b) Bu yeni kaynağa, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yö-

netmelik kapsamında izin verilmiş ise,
c) Bu katkı maddesi, bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş özelliklerle uyumlu ise,
bu Yönetmelik kapsamında yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Saflık kriterleri
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan gıda katkı maddelerinin saflık

kriterleri; renklendiriciler, tatlandırıcılar ve renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı
maddelerinin saflık kriterlerine ilişkin mevzuata uygun olmak zorundadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Katkı Maddelerinin Gıdalardaki Kullanımı

Gıda katkı maddelerinin işlenmemiş gıdalardaki kullanımı
MADDE 16 ‒ (1) EK–II’de özellikle belirtilmedikçe, gıda katkı maddeleri işlenmemiş

gıdalarda kullanılmaz.
Gıda katkı maddelerinin bebeklere ve küçük çocuklara yönelik gıdalarda kullanımı
MADDE 17 ‒ (1) Gıda katkı maddeleri, EK-II’de belirtilenler hariç olmak üzere, be-

beklere ve küçük çocuklara yönelik özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin mevzuat kapsamın-
daki bebek formülleri, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında kullanılmaz.

Renklendiricilerin işaretleme ve damgalama amacıyla kullanılması
MADDE 18 ‒ (1) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ nde yer alan çiğ etlerin sağlık işaretle-
meleri ile yumurta kabukları dahil hayvansal gıdalara doğrudan uygulanan tanımlama işaretleri
ve yumurta kabuklarının süsleme amacıyla renklendirilmesinde, sadece EK–II’de listelenen
gıda renklendiricileri kullanılabilir.

Taşınma prensibi
MADDE 19 ‒ (1) EK–II’de belirtilen gıdalar dışında, bir bileşik gıdanın bileşenlerinin

birinde kullanımına izin verilen bir gıda katkı maddesinin, bu bileşik gıdada da bulunmasına
izin verilir.

(2) Bir gıda katkı maddesinin; gıda katkı maddesi, gıda enzimi veya aroma verici ilave
edilmiş bir gıdada bulunmasına;

a) Bu katkı maddesinin; gıda katkı maddesinde, gıda enziminde veya aroma vericide
bu Yönetmeliğe göre kullanımına izin verilmişse,

b) Bu katkı maddesi gıdaya; gıda katkı maddesi, gıda enzimi veya aroma verici ile ta-
şınmışsa,

c) Bu katkı maddesinin son üründe teknolojik bir fonksiyonu bulunmuyorsa,
izin verilir.
(3) Bir gıda katkı maddesinin, bir bileşik gıdanın sadece hazırlanmasında kullanılacak

olan bir gıdada bulunmasına, söz konusu bileşik gıdanın bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olması koşuluyla izin verilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler, aksi belirtilmedikçe bebeklere
ve küçük çocuklara yönelik özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin mevzuat kapsamındaki bebek
formülleri, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarına uygulanmaz.

(5) Bir gıdaya ilave edilen gıda katkı maddesinin veya gıda enziminin veya aroma ve-
ricinin içerdiği bir gıda katkı maddesi; bu gıdada teknolojik fonksiyona sahipse, bu gıdanın
katkı maddesi olarak değerlendirilir ve eklenmiş olan aroma vericinin, katkı maddesinin veya
gıda enziminin katkı maddesi olarak değerlendirilmez ve bu gıda için belirlenen kullanım ko-
şullarına uygun olur.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla; bir
tatlandırıcının, şeker ilavesiz bileşik gıda, enerjisi azaltılmış bileşik gıda, düşük kalorili diyet
amaçlı bileşik gıda, dişlerin çürümesine neden olmayan bileşik gıda ve raf ömrü uzatılmış bi-
leşik gıdada bulunmasına; bu bileşik gıdanın bileşenlerinden birinde kullanılabilmesi şartıyla
izin verilir.
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Geleneksel gıdalar
MADDE 20 ‒ (1) Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde üretilen geleneksel gıdalar ve

bu gıdalarda kullanımı yasaklanan belirli gıda katkı maddesi kategorileri EK–IV’te listelen-
mektedir.

(2) Ülkemizde üretilen geleneksel gıdalar ile bazı gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda
katkı maddeleri ve/veya gıda katkı maddesi kategorileri EK–VI’da listelenmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Etiketleme

Son tüketiciye sunulmayacak gıda katkı maddelerinin etiketlenmesi
MADDE 21 – (1) Tek başına veya birbirleriyle veya 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı

üçüncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde
tanımlanan gıda bileşenleri ile karışım halinde satılması halinde, son tüketiciye sunulmayacak
gıda katkı maddelerinin etiketinde, 22 nci maddede yer alan bilgiler kolayca görülebilir, açıkça
okunabilir ve silinmez bir şekilde yer almak zorundadır.

(2) 22 nci maddede yer alan bilgiler Türkçe olmak zorundadır. Türkçe ile birlikte diğer
yabancı resmî diller de kullanılabilir.

Son tüketiciye sunulmayacak gıda katkı maddelerinin genel etiketleme kuralları
MADDE 22 – (1) Son tüketiciye sunulmayacak gıda katkı maddelerinin tek başına

veya birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleriyle ve/veya bunlara ilave edilmiş diğer mad-
delerle karışım halinde satılması halinde, ambalaj veya kaplarının üzerinde aşağıdaki bilgiler
yer alır:

a) Her bir gıda katkı maddesinin bu Yönetmelikte geçen adı ve/veya E kodu veya her
bir katkı maddesinin adı veya E kodunu içeren bir satış tarifnamesi,

b) “Gıdada kullanım içindir” veya “gıdada kullanımı sınırlıdır” ifadesi veya gıda katkı
maddesinin kullanımının amaçlandığı gıdayı belirten daha özel bir ifade,

c) Gerekli olduğu durumlarda özel depolama veya kullanım koşulları,
ç) Parti işareti veya numarası,
d) Kullanım talimatının eksikliğinde, gıda katkı maddesinin uygun bir şekilde kullanımı

mümkün olmayacaksa; gıda katkı maddesinin kullanım talimatı,
e) Üretici veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya dağıtıcı firmanın adı veya ticari unvanı

ve adresi,
f) Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan her bir katkı veya katkı grubunun gıdada bulu-

nabilecek en yüksek miktarını belirten bir ifade ve/veya alıcının bu Yönetmelik veya ilgili diğer
mevzuata uyabilmesini sağlayacak açık ve kolay anlaşılabilir uygun bir bilgi; şayet aynı fonk-
siyonu gören katkı grubunun tek başına veya birlikte kullanımında aynı kullanım limiti uygu-
lanıyorsa, basit bir gösterimle bileşimin yüzdeleri verilerek; sayısal olarak ya da Quantum Satis
prensibine göre kullanılması gereken limit,

g) Net miktar,
ğ) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi,
h) Gerektiğinde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin ek-1’inde yer alan aler-

jen bileşenler veya alerjen işlem yardımcılarına ilişkin bilgi,
ı) Gıda katkı maddesinin elde edildiği kaynağın adı,
i) Hayvansal gıda katkı maddesinin elde edildiği hayvanın türü.
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(2) Gıda katkı maddelerinin birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleri ile karıştırılmış
olarak birlikte satılmaları halinde, ambalaj veya kaplarının üzerinde bütün bileşenlerin ağırlıkça
yüzdeleri azalan sırada yazılır.

(3) Gıda katkı maddesine; seyreltilmesini, çözünmesini, standartlaştırılmasını, satışını
veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile gıda katkı maddeleri veya diğer gıda bileşenleri
ilave edilirse her bir bileşenin ağırlıkça yüzdesi azalan sırada yazılır.

(4) “Perakende satış için değildir” ifadesinin son tüketiciye sunulmayacak gıda katkı
maddelerinin kap veya ambalajında kolayca görülebilen bir yerde bulunması şartıyla, bu mad-
denin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde ve ikinci ve üçüncü fıkralarda istenilen bilgiler,
sadece sevkiyatla birlikte veya sevkiyat öncesindeki ilgili dokümanlarda yer alır.

(5) Gıda katkı maddelerinin tankerlerle temin edilmesi durumunda; bu maddenin bi-
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında istenilen tüm bilgiler, sadece sevkiyata eşlik eden ilgili do-
kümanlarda yer alır.

Son tüketiciye sunulacak gıda katkı maddelerinin etiketlenmesi
MADDE 23 – (1) Son tüketiciye sunulması amaçlanan gıda katkı maddelerinin tek ba-

şına veya birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleriyle karıştırılarak satılan gıda katkı mad-
delerinin ambalajlarında, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde ve Genetik Yapısı
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte yer alan hükümlere ilaveten aşa-
ğıdaki bilgiler yer alır:

a) Her bir katkı maddesinin bu Yönetmelikte geçen adı ve E kodu veya her bir katkı
maddesinin adı ve E kodunu içeren bir satış tarifnamesi,

b) “Gıdada kullanım içindir” veya “Gıdada kullanımı sınırlıdır” ifadesi veya gıda katkı
maddesinin kullanımının amaçlandığı gıdayı belirten daha özel bir ifade,

c) Gıda katkı maddesinin elde edildiği kaynağın adı,
ç) Hayvansal gıda katkı maddesinin elde edildiği hayvanın türü.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde değişiklik yapmak suretiyle; sofralık tatlandırıcıların

etiketinde (satış tarifnamesinde), bileşiminde bulunan tatlandırıcı veya tatlandırıcıların isim
veya isimlerinin kullanıldığı “...bazlı sofralık tatlandırıcı” terimi yer alır.

(3) Polioller ve/veya Aspartam ve/veya Aspartam-asesülfam tuzu içeren bir sofralık tat-
landırıcının etiketinde aşağıdaki uyarılar yer alır:

a) Polioller: “aşırı tüketimi laksatif etkiye neden olabilir”,
b) Aspartam/Aspartam-asesülfam tuzu: “fenilalanin kaynağı içerir”.
(4) Üreticiler, sofralık tatlandırıcıların güvenli olarak tüketilmesinin sağlanması için

gerekli bilgiyi etikette belirtmek zorundadır.
(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan bilgiler için, Türk Gıda Kodeksi Eti-

ketleme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.
Bazı gıda renklendiricilerini içeren gıdalar için etiketleme kuralları
MADDE 24 – (1) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak

koşuluyla, EK-V’te listelenen renklendiricileri içeren gıdaların etiketlerinde bu ekte yer alan
ilave bilgi yer alır.

(2) Birinci fıkrasında belirtilen ilave bilgi ile ilgili olarak Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Bir gıda katkı maddesinin kullanıcısı veya üreticisi, bu katkı mad-

desinin güvenlik değerlendirmelerini etkileyecek yeni bilimsel veya teknik bir bilgiye ulaştı-
ğında, Bakanlığı derhal bilgilendirmek zorundadır.

(2) Bir gıda katkı maddesinin kullanıcısı veya üreticisi, Bakanlığın talebi üzerine, o
katkı maddesinin gerçek kullanımı hakkında bilgi vermek zorundadır.

İdari yaptırımlar
MADDE 26 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletme-

cileri, 1/7/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Yö-

netmelikte belirtilen geçiş sürelerinin sonuna kadar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Geçici 1 inci madde istisna olarak, bu Yönetmelik kapsa-

mında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine;
a) Eklerinde geçiş süreleri belirtilenler için eklerde verilen tarihlere kadar,
b) 1/7/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen EK-II 06.2.1 numaralı alt kategoride

yer alan buğday unu için 1/8/2013 tarihine kadar,
c) EK-II 07.1.1.2 numaralı alt kategoride yer alan ekmekler için 1/8/2013 tarihine ka-

dar,
ç) EK-VI’da yer alan çiğ köfte ve mezeler için 1/8/2013 tarihine kadar,
uyum sağlamak zorundadır.
(2) Geçici 1 inci madde istisna olarak, bu Yönetmelik hükümleri;
a) EK-II 06.2.1 numaralı alt kategoride yer alan buğday unu için yürürlük tarihinde,
b) EK-II 07.1.1.1 numaralı alt kategoride yer alan ekmekler için yürürlük tarihinde,
c) EK-VI’da yer alan pide ve bazlama için yürürlük tarihinde,
yürürlüğe girer.
(3) Geçici 1 inci madde istisna olarak, EK-II 04.2.4.1 numaralı alt kategoride yer alan

salçalar, domates püreleri ve biber püreleri 1/7/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim veya anasanat dalının enstitüde
öğrenci alması şartıyla bilim veya sanat dalı başkanlarından ve ilgili anabilim/anasanat dalında
kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu; tek bir anabilim veya anasanat
dalının öğrenci aldığı durumlarda ise ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan bütün öğre-
tim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan,
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
tanımlanan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Bilim sınavı: Lisansüstü eğitime girişte enstitü yönetim kurulunca belirlenen jüri ta-
rafından ilgili anabilim/anasanat dalında adayın bilgisini ölçen yazılı veya sözlü sınavı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye kayıt, ders, proje ve tez dönemlerinde reh-
berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi kapsamında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlanarak sunulan
araştırma raporunu,

g) Enstitü: Harran Üniversitesine bağlı Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri enstitülerini,
ğ) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından olu-
şan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
larından ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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ı) Harran Üniversitesi Lisansüstü tez yazım kılavuzu: Harran Üniversitesi Sosyal, Fen
ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri yönetim kurullarınca kabul edilen yazım kılavuzunu,

i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi
sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim
etkinliklerinin kredilendirilmesini,

j) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı yüksek lisans, dok-

tora veya sanatta yeterlik öğrencisini,
l) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
m) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, danışmanın gözetiminde ve de-

netiminde hazırladıkları bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak
sunulan ve ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılarak teslim edilen çalış-
mayı,

o) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına uygun olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
p) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlen-

dirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı
olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) Tez önerisi: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminde derslerin ve se-
minerin başarıyla tamamlandıktan sonra ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen
tez önerisi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanan çalışmayı,

s) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerine; danışmanları ta-
rafından güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez
çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

ş) Üniversite: Harran Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki dönemin

başladığı güne kadar geçen süreyi,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili

konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı,
v) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şun-

lardır:
a) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
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2) Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olması gerekir. (Ön-
lisans mezunu olup lisans eğitimini tamamlayanlar ile yurt dışı mezunu olup denklik tamam-
lama eğitimine tabi olanların tüm eğitimlerinin ağırlıklı not ortalamalarının 60 olması gerekir.)
Farklı sistem kullanılan notların dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm
tablosu esas alınır.

3) Adayların, ALES'ten enstitü yönetim kurulunun belirlediği puan türünden en az 55
standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile Konservatuara öğ-
renci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı, ilgili anabilim dalı akademik
kurulunun talebi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir.)

4) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sı-
navından alınan notun %20'si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edi-
len eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması
için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir.
Başarı puanı veya bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans
başarı puanı 60 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan da-
hilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların
başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. İlgili anabilim
dalının talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban
puan şartı aranabilir. Bu şartı sağlamayanlar, giriş sınavına alınmazlar. Bu şartı sağlayanlar,
giriş sınavına alınırlar ve yabancı dil puanının katkısı %10 olarak hesaplanır.

5) Enstitülerde iki programa aynı anda başvuru yapılamaz.
6) Adaylardan istenecek diğer belgeler, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine enstitü

yönetim kurulunca belirlenir ve ilgili ilanda belirtilir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayların:
1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fa-
kültesi 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. (Lisans derecesiyle doktora programına başvurunun yapılıp yapılama-
yacağına, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.)

2) Başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise 80
ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

3) YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer
bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. İlgili anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile taban puan daha yüksek olarak belirlenebilir ve bu durum
ilanda belirtilir.

4) Adaylardan; yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezu-
niyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir. Lisans derecesiyle dok-
tora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en
az 85 olması gerekir. Farklı sistem kullanılan notların dönüştürülmesinde Yükseköğretim Ku-
rulunun not dönüşüm tablosu kullanılır.
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5) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının
%10'u (lisans diploması ile başvuranlar için %25' i), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%15'i, yazılı veya sözlü bilim sınavının %25'inin toplamından oluşur. Adayın başarılı olması
için hem başarı puanının hem de bilim sınavı notunun 70 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı
veya bilim sınavı notu 70’den daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Doktora başarı puanı 70
veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora
programlarına kabul edilirler.

6) Adaylardan istenecek diğer belgeler, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine enstitü
yönetim kurulunca belirlenir ve ilgili ilanında belirtilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için adayların;
1) Tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına sahip

olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı;
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'nın temel tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart pua-
nın 0,7; klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması sonucu elde edilir.

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55
standart puana sahip olmaları gerekir.

3) YDS sınavından 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puan
almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre enstitü
yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

4) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamaları
ilgili enstitü tarafından belirlenir. Her bir aday için; tıp fakültesi mezunları için, lisans mezu-
niyet not ortalamasının % 25'i, ALES veya temel tıp puanının % 50'si ve mülakat sınavı sonu-
cunun % 25'i; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not orta-
lamasının % 25'i, ALES puanının % 50'si ve mülakat sınav sonucunun % 25'i alınarak doktora
programına giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış
olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı puanları he-
saplanmaz.

5) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, puan sıralamasına göre ilan edi-
len kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına; (b) bendinde yer alan doktora programına kabuldeki
esaslara uygun olarak öğrenci alınır.

d) Yabancı uyruklu adaylar da lisansüstü programlara kabul edilebilirler. Ancak, aday-
ların eğitim öğretim faaliyetlerini izleyebilecek kadar Türkçe bilmeleri ve bunu belgelemeleri
gerekir. Adayların ALES’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından belirlenen GMAT/GRE’den
eşdeğer bir puan almaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranlar için kendi
alanı ile ilgili ALES’ten 80 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT/GRE’den eşdeğer puan al-
maları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden YDS’den doktora için en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tara-
fından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından en az bu puanların muadilini almış ol-
maları zorunludur. Yabancı uyruklu adaylardan istenecek Türkçe dil belgesi ve diğer kabul ko-
şulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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e) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme, dip-
lomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları YÖK tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

f) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini
ve diğer hususları ilan ederek duyururlar. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak üzere yılda iki kez
verilebilir.

g) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
başka üniversitelerde yüksek lisans ve/veya doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri
kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden
ve/veya bulundukları üniversitelerde Kalkınma Bakanlığı tarafından bu amaca özel olarak tah-
sis edilmiş projelerden desteklenebilir.

Lisansüstü eğitime girişte uygulanan bilim sınavı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterlikleri, bu Yö-

netmeliğin 7 nci maddesine uygun belirlenen jüri tarafından ilgili bilim dalında yapılan sınavla
tespit edilir. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sözlü yapılması durumunda,
sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Ka-
yıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir.

Lisansüstü eğitime girişte uygulanan bilim sınavlarında jüri tespiti
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterliklerini tespit

etmek için gerekli jüriler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli görüşü alındıktan
sonra enstitü yönetim kurulunca tespit edilir. Enstitü yönetim kurulu, önerilen jüri üyeliklerinde
değişiklik yapabilir. Jüri üyeleri üç kişiden az olamaz. İlgili anabilim dalında yeterli jüri üyesi
bulunmadığında yakın alandan görevlendirme yapılır. Asıl jüri üyelerinin yanısıra iki adet
yedek jüri üyesi asıl jüri üyelerinin belirlendiği şartlarda belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen aday-
ların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
Ancak öğrenci, her dönem için toplam üç krediden fazla ders alamaz.
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(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu yönetmelik hükümlerine
ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süreyi
dönem içerisinde alınan resmi izinler etkilemez. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık prog-
ramında başarılı olamayan öğrenci, başarılı oluncaya kadar derslerini tekrarlar, ancak bu süre
öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora progra-
mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, progra-
mın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl en az on, en
fazla yirmi krediyi aşamaz. Bu dersler anabilim dalı akademik kurulu tarafından enstitü mü-
dürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri, enstitü yö-
netim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha
önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.

(7) Bilimsel hazırlığı başarı ile tamamlayan öğrenci, yüksek lisans veya doktora prog-
ramı için normal ders dönemi olan iki dönemi tüm şartları ile birlikte tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde başvurması
şartıyla ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler; sadece enstitüye kayıtlı lisansüstü öğ-
renciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilirler. Ancak, özel öğrenci statüsünde
alınabilecek derslerin her dönem kredi toplamı altı krediden, iki dönemin toplamında da on iki
krediden fazla olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı
yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine
getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde,
diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki
öğrenciler, lisansüstü programlarda asıl öğrenci olmaları durumunda, derse kayıt yaptırdığı ta-
rihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla özel öğrenci iken başardıkları lisans-
üstü dersleri, daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak enstitü yönetim kurulu kararıyla
saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre, iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel
öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek
zorundadırlar.

(3) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin sınavlara girip başarılı olmaları durumunda,
başarılı olunan derslere ilişkin kendilerine başarı belgesi verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer

bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını ve tüm derslerini başarı ile tamamlamış öğrenciler,
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lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bir öğrencinin yatay geçiş baş-
vurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının;
yüksek lisans için 75, doktora için 85 veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrenci ilgili
enstitünün giriş koşullarının tamamını da sağlamalıdır.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-
ramda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ek-
leyerek yarıyıl başlama tarihinden en az on beş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur
(2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen
öğrencilerde bu süre aranmayabilir). Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili ana-
bilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek en geç iki hafta içerisinde görüş bildirmesi
istenir. Bu görüş, enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt ta-
rihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesap-
lanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin
en fazla dokuz kredisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
zorunlu ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu enstitüde ders
alma süresi içerisinde tamamlanır.

(5) Tez döneminde olan öğrenci yatay geçiş talebinde bulunamaz. Ancak, 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen öğrencilerin
durumu anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca değer-
lendirilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç enstitüye bildirilir.

ÖYP ile gelen öğrenciler
MADDE 11 – (1) ÖYP aracılığı ile gelen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi

olup akademik dönem başında müracaat etmeleri esastır. Ancak özel durumlarda, yarıyıl baş-
ladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde başvurmaları durumunda durumları enstitü yönetim
kurulunda değerlendirilebilir. İki hafta geçtikten sonra başvuru yapanların durumu bir sonraki
dönem değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların

listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle enstitü müdürlüğüne baş-
vurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde otomasyon
sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmak zorundadır. Ders kayıtları danışman onayından sonra
kesinlik kazanır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden
itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağ-
lıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendiril-
mesi ve bu raporun enstitü yönetim kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti
uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğ-
renciler, o yarıyılda ders kaydı yenilemesi yaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez.

30 Haziran 2013 – Sayı : 28693                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 289

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 289



(3) Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde ilgili yarıyıl programında
açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu
dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Kayıt dondurma
MADDE 13 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programında öğretimi devamlı

etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim
sürelerini, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde başvurulması şartıyla en fazla iki
yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla
dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi, toplam eğitim sü-
resine dahil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.
b) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-

rında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığı-
nın teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek
lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda
gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araş-
tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaya yönelik azami üç yıllık bir programdır.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki ko-
nuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye
yönelik azami üç yıllık bir programdır.

b) Doktora programı; lisans veya tezli yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araş-
tırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek
lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami altı yıllık ve lisans diplomasıyla kabul edilenler
için ise azami dokuz yıllık bir programdır.

c) Sanatta yeterlik programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin
ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip ol-
mayı amaçlayan, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami altı yıllık ve lisans dip-
lomasıyla kabul edilenler için ise azami dokuz yıllık bir programdır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili yönetim kurulla-
rınca uzatılabilir.
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(3) Lisansüstü öğretime kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitenin bünyesinde açılan bir
yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler için bu süre azami öğrenim süresine
dahil edilmez.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 15 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu

ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmiş sayılmazlar ve sınavlara alın-
mazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde
de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık du-
rumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alı-
nırlar.

(2) Devam yoklamaları, öğretim elemanı/üyesi tarafından otomasyon sistemi üzerinden
en geç dönem sonunda, final sınavından önce girilir. Dönem sonunda otomasyon çıktısı alınarak
anabilim dalında iki yıl muhafaza edilir. Gerekli durumlarda enstitü müdürlüğü tarafından de-
netlenir.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler,
ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zo-
rundadırlar.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun gö-
rülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden
yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin, daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapa-
cakları başvurular dikkate alınmaz. Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması ge-
reken derslerin programdan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, da-
nışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devam-
sız veya başarısız olunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarı-
sızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak
zorundadır. Bunun yerine daha önce aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders alamaz.
Ders kredileri ve ücretlendirme
MADDE 17 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin ya-
rısının toplamıdır.

(2) Seminer dersi kredisiz olup transkript ortalamasında başarılı/başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Seminer için yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek li-
sans için iki ve doktora için iki olmak üzere, toplam dört saatten fazla ödeme yapılmaz.
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(3) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar
ve öğrencinin azami öğrenim süresine kadar kayıt yaptırdığı dönemlerde devam eder. Bu dersler
yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu fıkra uyarınca, yüksek lisans ve doktora öğrenci
sayıları ayrı ayrı değerlendirilmeksizin bir öğrenci için dört, iki veya daha fazla öğrenci için
toplam sekiz saatten fazla ücret ödemesi yapılmaz.

(4) Danışmanlık kredisiz olup, transkripte yeterli olarak değerlendirilir. Tezli yüksek
lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlikte danışmanlık, kayıt yaptıran her bir öğrenci
için haftada bir saat ders yükü olarak hesaplanır.

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar, bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Teorik

derslerin sınavları yazılı, teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygu-
lamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üye-
sinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınavlar akademik ilkelere
uygun olarak adaylara ödev verilerek de yaptırılabilir. Sınavın yazılı olması durumunda, öğrenci
sınava, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Yazılı sınav notları veya ödev şeklinde de-
ğerlendirilen sınavların notları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğretim elemanı/üyesi
tarafından otomasyon sistemine girilir. Yazılı sınavlarda belirtilen gün ve saatte sınava katıl-
mayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. İlan edilen tarihler arasında sınav so-
nuçlarını otomasyon sistemine girmeyen öğretim elemanı/üyesi, mazeretini bildirir dilekçe ile
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru, ens-
titü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Ara sınavın yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %40, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise
%60’dır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek
lisans programında en az CC (2.00), doktora/sanatta yeterlik programında en az CB (2.50) ol-
ması gerekir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı/üyesi tarafından saklanır veya dönem so-
nunda ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Sınav evraklarının iki yıl süreyle saklan-
ması zorunludur. Sınav evraklarının saklanıp saklanmadığı, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce
denetlenir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Maddi hatalar için yazılı
itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır
ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-
nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin
çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Or-
talama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belir-
tilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin
tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve
genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi dersler dikkate
alınmaz.

(2) Öğrenciler, mezuniyet için yüksek lisans programında en az 2.50, doktora ve sanatta
yeterlik programında en az 3.00 not ortalaması sağlamak zorundadır. İlk iki yarıyıl sonunda
gerekli lisansüstü derslerini tamamlamasına rağmen, not ortalaması yüksek lisans programında
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2.50’nin altında, doktora ve sanatta yeterlik programında 3.00’ın altında olan öğrenciler; takip
eden dönemlerde, not ortalamalarını bu sınırlara yükseltinceye kadar, tez dönemine geçiş ya-
pamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, kredi durumlarına göre eski derslerini tekrar alarak ya da
yeni ders alarak, not ortalamalarını yükseltebilirler. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek
için, başarılı oldukları dersleri de tekrar alabilirler. Ancak, bu durumda en son alınan not başarı
notu olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde,
Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından
uygulanabilir.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders
için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notla-
rından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

a)
Not Katsayı Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 60-69
DD 1.00 50-59
FD 0.50 25-49
FF 0 0-24
FZ - - (Devamsız)
YR (Yeterli/Danışmanlık)
YZ (Yetersiz/Danışmanlık)
BR (Başarılı/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)
BZ (Başarısız/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)
(5) Sınav sonuçları, otomasyon sisteminden girildikten sonra çıktısı alınarak ilgili ana-

bilim dalı başkanlığına teslim edilir ve başkanlıkça iki yıl süreyle saklanır. Gerektiğinde enstitü
müdürlüğünce denetlenir. Sınav notlarının öğretim elemanı/üyesi tarafından değiştirilmesi ta-
lepleri, sınav/ödev evraklarına ekli bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitü müdürlüğüne bildirilir. Enstitü yönetim kurulu sınav evraklarını inceleyerek kesin ka-
rarını verir.

Mazeret sınavları
MADDE 20 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı
yapılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili
enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Öğrencinin mazeret sınavına katılabilmesi için
sınavın yapıldığı gün mazeretli olduğunu resmi olarak belgelemesi zorunludur. Mazereti, ilgili
enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler, sağlıkla ilgili
mazeretlerini, herhangibir sağlık kurumundan alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorun-
dadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı
açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan
sıfır almış sayılır.
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(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı yapılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca
belirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme
MADDE 21 – (1) Azami sürede eğitimlerini tamamlayamayanlara 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesine göre işlem yapılır.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.
b) Kendi isteği ile kaydını sildirenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az, otuz krediden fazla olmamak şartıyla; en
az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda on beş krediden
fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, derslerinden ve seminerinden başarılı olduktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır. Seminer dersi, yalnızca bir defa ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, da-
nışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten
sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer
dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün
onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer ki-
tapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve uygunluğu öğrenci danışmanı
tarafından kitapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında
bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları ka-
bul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade eder.

(3) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla,
daha önce yüksek lisans programında ders alan öğrencilerin, almış oldukları derslerin maksi-
mum dokuz kredilik kısmı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile zorunlu ders yüküne sayılabilir.

(4) Dersler ilgili anabilim dalında açık olan derslerden seçilir. Lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden en çok iki ders lisans derslerinden se-
çilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile diğer yakın anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan aynı bilim dalı veya yakın bilim dalındaki derslerden de seçilebilir. Ancak, bu-
nunla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapıl-
ması esastır.
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(5) Yüksek lisans programları, ortaklaşa lisansüstü programlar şeklinde de düzenlene-
bilir ve ilgili protokol hükümlerine göre yürütülür.

(6) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünün, toplam mi-
nimum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat
boyu öğrenme programları (Erasmus, Sokrates, Farabi gibi) kapsamında işbirliği yapılan yurt
içi-yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine; danışman ve
anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak bununla
ilgili önerilerin derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması
esastır. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir.
Öğrencinin buralarda almış ve başarmış olduğu dersleri, kredi yükümlülüğünden sayılır ve bu-
rada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

(7) Derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasına ge-
çebilir. Kredilerinin eksik olması veya seminerinde başarısız bulunması durumunda, öğrenci
tez dönemine geçiş yapamaz. Bu fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programları için de
uygulanır.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; iki yarıyıl ders,

iki yarıyıl tez olmak üzere dört yarıyıldır. Toplam azami süre ise üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile 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 yaptı-
rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı;

anabilim dalı akademik kurul kararı ile ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta
içerisinde ilgili enstitüye danışman önerisinde bulunur, danışmanın atanması ilgili enstitü yö-
netim kurulunda karara bağlanır. Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanı bu
görevi yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir.
Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık
sayısı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim
dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilim dal-
larında görev yapan ya da başka yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleri arasından öne-
rilebilir. Anabilim dalında öğretim üyesi olduğu sürece dışarıdan görevlendirme yapılmaz. Zo-
runlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Öğrencinin danışmanının Üniversiteden ayrılması durumunda, öğrenciye Üniver-
sitede görev yapan aynı alandan, aynı alandan öğretim elemanı/üyesi bulunmaması durumunda
yakın alandan başka bir danışman atanır. Öğrencinin Üniversiteden ayrılan danışmanı, danış-
manlığının devamını talep etmesi durumunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci danışman olarak atanabilir. Bu durumda,
ücretler birinci danışmana ödenir. Bu fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
da uygulanır.
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(4) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı ve (4 0 4) kredili bir ders açabilir. Öğren-
ciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı
başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan
öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı
dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve enstitü müdürü tarafından uy-
gulanır.

Tez önerisi
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı;

anabilim dalı akademik kurul kararı ile her öğrenci için bir tez önerisini, öğrencinin derslerini
ve seminerini başarıyla verdiği dönemi takip eden dönemin ders kayıtları başlamadan on beş
gün öncesine kadar enstitüye önerir. Belirtilen tarihte tez önerisi verilmez ise bir sonraki dö-
nemde verilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve uygun görüldükten
sonra ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri
reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, aynı öneriyi yeniden hazırlayarak sunabilir. Aynı
önerinin yeniden reddedilmesi durumunda, tez önerisinin değiştirilmesi zorunludur.

(2) Tez konusunda değişiklik, danışman ve anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli
kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mümkündür. Tez konusu değişmesi durumunda,
tez önerisi yeniden hazırlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Danışman ve Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile tez en erken üçüncü yarıyılın sonunda teslim edilebilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyelerinden bir fazla spiralli kopyası ile birlikte
ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin tamam-
landığını belirten form ve tez kopyaları ve eklerini enstitüye iletir. İlgili tüm belge ve tezler
enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz.

(4) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri çalışma konusu yakın olmak şartıyla
üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ol-
mak üzere ikisi yedek üç veya beş asıl olmak üzere muhtemel sınav tarihi ile beraber anabilim
dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Bu öneri, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi
görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik
yedeklerden tamamlanır.

(5) Jüri üyelerinin enstitü yönetim kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi
belirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkan ta-
nımak için en az yirmi gün süre verilir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Sınav 45-90 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Sınav öğretim
elemanları ve öğrencilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorma
hakkına sahiptir.
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(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu kullanan üye, gerekçesini tutanağa
yazmak zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu verilir. Öğrenci,
eski danışmanı ile teze devam etmeyi talep etmesi ve danışmanın da kabul etmesi durumunda,
anabilim dalı akademik kurulunun kararı ile enstitüye başvurur. Konu enstitü yönetim kuru-
lunda değerlendirilerek karara bağlanır. Yeni tez hazırlanması süresince, bu Yönetmeliğin tez
ile ilgili hükümleri aynen uygulanır.

(8) Tezi ret edilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(9) 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.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci diğer şartları da sağlamak

kaydıyla, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen
şekilde, kurallara uygun olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli
kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda
gerekli değişiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini yazım kurallarına uygun
olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim
dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir.
Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir.
Şekli inceleme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
ve onaylanmış üç adet kopyasını öğrenci enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin
onaylanması sonrası, tezini PDF formatında elektronik ortama aktarır ve bir kopyasını enstitüye
teslim eder.

(2) Tezi, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans
diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylan-
mış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. (Enstitüde anabilim dalı olarak temsil
edilip de ilgili fakülte/yüksekokul’da anabilim veya bilim dalı bazında temsil edilen program-
larda, öğrenciye danışmanlık yapan öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu fakülte/yük-
sekokuldaki anabilim veya bilim dalı da diplomada belirtilebilir.) Diplomalar, Rektör ve enstitü
müdürünün imzalarını taşır.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak protokol ile yürütülen
yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciye ilgili protokole uygun olarak ortak dip-
loma verilir ve diploma yürütücü enstitünün müdürü ve yürütücü enstitünün bağlı bulunduğu
üniversitenin rektörü tarafından imzalanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü tez yazım kı-
lavuzuna uygun olarak hazırlanır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Anabilim dalı akademik
kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde, jüri, tezli yük-
sek lisanstaki esaslara uygun olarak oluşturulur ve tezli yüksek lisanstaki hükümler kıyasen
uygulanır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürü-
tülebilir. Bu programlarda, doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Bu programla ilgili derslerin belirlenmesi, derse devam, ders sınavları, derslerden
başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programla-
rındaki esaslarla aynıdır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her

öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde enstitüye teklif
eder. Danışman atanması, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya ka-
dar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Profesör ve doçentler dahil
bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı ile her bir öğretim
üyesine ödenecek danışmanlık ve benzeri ücretler enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 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 yaptırabilirler.

Yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tez yazım kılavuzuna uygun

şekilde başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması ve-
rilir. Dönem projelerinin tez yazım kılavuzuna uygunluğu enstitü tarafından şeklen incelenir.
Şeklen uygun bulunmayanlar gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade edilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalın-
daki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar,
Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.
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3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına ilgili
anabilim dalı akademik kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen kon-
tenjan dahilinde enstitü yönetim kurulunca belirlenecek ilkeler temelinde geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir, eksik krediler tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetenekleri kazandırmaktır. Doktora çalışmasının so-
nunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi,
gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

krediden az kırk krediden fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, seminer
dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için
kırk iki krediden az, altmış krediden fazla olmamak şartıyla en az on dört adet ders, seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, yalnızca bir defa,
ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tarafından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye
akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer
konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bu-
lunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın
uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer der-
sinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak ha-
zırlar ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından kitapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır.
Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdür-
lüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler
yapılmak üzere iade eder.

(3) Dersler ilgili anabilim dalında açık olan derslerden seçilir. Ayrıca dersler; ilgili da-
nışmanın ve anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yakın anabilim
dallarından da seçilebilir. Doktora programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü toplam
minimum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat
boyu öğrenme programı (Erasmus, Farabi, Sokrates gibi) kapsamında işbirliği yapılan yurt içi-
yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan benzer derslerden de seçilebilmesine, danışman
ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak bununla
ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması
esastır. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir.
Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve bu-
rada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil edilir.
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.
(5) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de dü-

zenlenebilir.
Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. An-
cak, tez çalışma süresi, dört yarıyıldan az olamaz.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Daha önce lisansüstü programlarda ders alan öğrencilerin derse kayıt yaptırdığı
tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla almış oldukları derslerin maksimum
dokuz kredilik kısmı anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile zorunlu ders yüküne sayılabilir.

(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, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile 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 koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora 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.

Tez önerisi ve danışman atanması
MADDE 34 – (1) Anabilim dalı akademik kurulu, her öğrenci için, öğrencinin bilimsel

faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez konusunu ve
danışmanını enstitüye önerir. Tez ve danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Danışman, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde atanır.
Dersler danışmanın önerisi ile öğrenci tarafından otomasyon sisteminden seçilir.

(2) Tez danışmanı tercihen profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Yardımcı doçentlerle diğer doktoralı öğretim elemanlarına doktora öğrencisi verme öl-
çütleri enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim elemanı-
nın/üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu
görüşü alınarak, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile öncelikle kurum içinden, kurum içinden öğretim üyesi bulunmaması durumunda başka yük-
seköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu
durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.
Ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir.
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(3) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı ve (4 0 4) kredili bir ders açabilir. Öğren-
ciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı
başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan
öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı
ile ilgili bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri burada da uygulanır.

Tez ve danışman değişikliği
MADDE 35 – (1) Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi

ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman veya tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez
konusu değişmesi durumunda tez önerisi yeniden hazırlanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin temel konular ve dok-

tora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Anabilim
dalı başkanlıklarından gelen muhtemel tarihler de dikkate alınarak, yeterlik sınavları yılda iki
kez enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Kredilerini, seminerlerini tamam-
layan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler ye-
terlik sınavına girebilirler.

(2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi beş kişiden
oluşur. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik
kazanır.

(3) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sına-
vın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar
ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir ve ta-
lep halinde enstitüye iletilir. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye
ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sınav dokümanları ilgili anabilim dalı başkanlığında
muhafaza edilir.

(4) Yeterlik sınavına girdiği halde sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır.

(5) 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.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi
bir krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3.00 veya daha fazla ol-
ması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş
başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim
dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan
öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırır ve bu Yönetmeliğin yüksek lisans hükümleri uygulanır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer
üye yer alır. Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim
üyelerine yer verilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak
tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı, aynı zamanda tez izleme komitesi başkanı-
dır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde, dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi
başkanı tarafından belirlenen savunma tarihinden en az on beş gün önce, öğrenci, tez önerisini
danışmanının üst yazısı ile ve anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye
gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce ince-
lendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı; ocak-haziran dö-
nemi için mayıs ayından, temmuz-aralık dönemi için ise kasım ayından önce yapılmaz.

(5) Öğrenci ve danışmanın birlikte belirledikleri toplantı tarihini, tez izleme komitesi
başkanı anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile komite üyelerine bildirir. Toplantı tarihinin bildi-
rilmesi esnasında, öğrencinin hazırlamış olduğu rapor, enstitü müdürlüğünce belirlenen formla
birlikte komite üyelerine iletilir. Öğrencinin tez çalışması/raporu, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin so-
nucu ve öğrencinin raporu anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla, öğrencinin dosyasında muha-
faza edilmek üzere toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içinde enstitüye iletilir. Tez
çalışmasının, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunması durumunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra, öğ-
renciye yeni bir tez konusu ile birlikte yeni bir danışman ve yeni bir tez izleme komitesi enstitü
yönetim kurulu tarafından atanabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 39 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez çalışmasından üre-
tilmiş ve Üniversite dergisinde veya en az son üç yıl süreyle aktif olarak yayımlanan hakemli
dergide basılmış veya kabul yazısı alınmış bir adet yayınının bulunması zorunludur. Tez jürisi,
bu yayını tez ile birlikte değerlendirir. Yayım(lar)ın tez çalışmasından üretilmediğinin oy çok-
luğu/oy birliği ile tespiti durumunda, öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir
tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu durumda, öğrenci teze dayalı yeni bir bilimsel yayın
yapmak zorundadır. Yayın koşulu sağlanana kadar bu durum tekrarlanır. Yayın koşulunu yerine
getiren öğrenci, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bu durumu enstitüye bildirir. Yeni bir jüri
kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler aynen uygulanır. Yayınların tez ça-
lışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sı-
navına alınır. Bu fıkra hükümleri, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile uygulanmayabilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyelerinden bir fazla spiralli kopyası ile birlikte
ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin tamam-
landığını belirten form ve tez kopyaları ve eklerini enstitüye iletir. İlgili tüm belge ve tezler
enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz.

(4) Doktora tez jürisi, öğrencinin tezini anabilim dalı başkanlığına teslim ettiği tarihten
itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Ens-
titü, önerilen üyelerde değişiklik yapabilir. Jüri tespiti enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir. Jüri üyelerinin enstitü yönetim kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi de be-
lirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkan tanı-
mak için en az otuz gün süre verilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim dalından bir öğ-
retim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kuru-
munun aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(5) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Sınav 60-120 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Sınav öğretim
elemanları ve öğrencilere açık olarak yapılır. Ancak, sınavda sadece jüri üyeleri soru sorma
hakkına sahiptir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa
eklemek zorundadırlar. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ve yeni bir tez
konusu verilir. Öğrenci, eski danışmanı ile teze devam etmeyi talep etmesi ve danışmanın da
kabul etmesi durumunda, anabilim dalı akademik kurulunun kararı ile enstitüye başvurur. Konu
enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Yeni tez hazırlanması süresince,
bu Yönetmeliğin tez ile ilgili hükümleri aynen uygulanır. Kendisine yeni bir tez konusu verilen
öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek
ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara,
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, diğer şartları da sağlamak

kaydıyla, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen
şekilde, kurallara uygun olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli
kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda
gerekli değişiklikler yapılır. Bir ay içerisinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim et-
meyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı
aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir. Mazereti ens-
titü yönetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Şekli in-
celeme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra doktora tezinin ciltlenmiş ve onay-
lanmış üç adet kopyası enstitüye teslim edilir. Enstitü müdürü tarafından tezin onaylanması
sonrası, öğrenci tezini PDF formatında elektronik ortama aktarır ve bir kopyasını enstitüye tes-
lim eder.

(2) Tezi, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğ-
rencisine enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması verilir. Doktora diploması üze-
rinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezu-
niyet tarihi ve diploma numarası bulunur. (Enstitüde anabilim dalı olarak temsil edilip de ilgili
fakülte/yüksekokulda anabilim veya bilim dalı bazında temsil edilen programlarda, öğrenciye
danışmanlık yapan öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu fakülte/yüksekokuldaki anabi-
lim veya bilim dalı da diplomada belirtilebilir.) Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürünün im-
zalarını taşır.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak protokol yürütülen doktora
programlarından mezun olan öğrenciye ilgili protokole uygun olarak ortak diploma verilir ve
diploma yürütücü enstitünün müdürü ve yürütücü enstitünün bağlı bulunduğu üniversitenin
rektörü tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan
bir lisansüstü eğitim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği ilgili
enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,
toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez
veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı
derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam
kırk iki krediden az, altmış krediden fazla olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uy-
gulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Tez çalış-
ması kredisizdir. Bu öğrenciler için sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi en
çok altı yarıyıldır.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

(5) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
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Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programının azami tamamlama süresi yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.
Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim
kurulunca belirlenir. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların süresi
en az dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje çalış-
ması veya sanat eserini altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz
yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergisini, proje ça-
lışmasını veya sanat eserini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi, proje ça-
lışması veya sanat eserini tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belir-
tilen 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 öğrencilik
statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Danışman; öğrencinin ilk kaydını yaptırdığı tarihten itibaren üç hafta

içerisinde öğretim üyeleri arasından öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı
kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde, anasanat
dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştiri-
lebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü
alınarak, anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi
veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı
atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci da-
nışman yürütür. Ücret ödemeleri birinci danışmana yapılır. Bir öğretim elamanının/üyesinin
eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı ve (4 0 4) kredili bir ders açabilir. Öğren-
ciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı
başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan
öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı
ile ilgili bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri burada da uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları, doktorada olduğu gibidir.
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(2) Öğrenciler yeterlik sınavına, enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde girerler.
Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise, en geç ye-
dinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulunca onay-
landıktan sonra kesinlik kazanır.

(4) Yeterlik sınavı; uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavların ob-
jektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anasanat dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar ilgili
anasanat dalı başkanlığınca saklanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir. Sanatta ye-
terlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve yirmi bir kredisini başarıyla

tamamlayan bir öğrenci, genel not ortalamasının da 3.00 ve daha fazla olması durumunda, tezli
yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dör-
düncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anasanat dalı başkanlığına yapılır.
Yüksek lisans programına geçiş anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci için bu Yönetmeliğin yüksek lisans
hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tara-
fından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili enstitü
anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci sanatta yeterlik danışmanının olması
durumunda, ikinci sanatta yeterlik danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. Ücretler
ilk danışmana ödenir.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir.

Sanatta yeterlik önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini,
sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta
yeterlik izleme komitesi başkanı, sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün
önce anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin ka-
bul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bil-
dirmek zorundadır. Bu karar, üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte
bildirilir. Sanatta yeterlik önerisi enstitü müdürlüğünce şeklen denetlenir. Şeklen uygun olma-
yanlar gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade edilir.
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(3) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir sanatta yeterlik izleme komitesi

atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman

ve sanatta yeterlik konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik önerisi

savunmasına alınır.

(4) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran

ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı; ocak-

haziran dönemi için mayıs ayından, temmuz-aralık dönemi için ise kasım ayından önce yapıl-

maz. Öğrenci ve danışmanın birlikte belirledikleri toplantı tarihini, tez izleme komitesi başkanı

anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile komite üyelerine bildirir. Toplantı tarihinin bildirilmesi

esnasında, öğrencinin hazırlamış olduğu rapor enstitü müdürlüğünce belirlenen formla birlikte

komite üyelerine iletilir. Öğrencinin raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak

belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu ve öğrencinin ra-

poru anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla öğrencinin dosyasında muhafaza edilmek üzere top-

lantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içinde enstitüye iletilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü yönetim ku-

rulu tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, ser-

gisini, projesini veya sanat eserini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, ça-

lışmasını hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı çalışmanın tamamlandığına dair formu ka-

yıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyelerinden bir fazla spiralli kopyası ile birlikte ilgili anasanat

dalı başkanlığına teslim eder. Anasanat dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin tamamlandığını belirten

form ve çalışma kopyalarını ve eklerini enstitüye iletir. İlgili tüm belge ve çalışmalar enstitüye

iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz.

(2) Jüri, anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı

ile atanır. İlgili anasanat dalı akademik kurulunun önerdiği jüri üyelerinde, enstitü yönetim ku-

rulu değişiklik yapabilir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim

kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri

arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka yükseköğretim kurumu

üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. Jüri üyelerinin enstitü yönetim kurulunca onay-

lanması aşamasında tez sınav tarihi de belirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin

tezi değerlendirebilmelerine imkan tanımak için en az otuz gün süre verilir.

(3) Sınav, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sı-

navda süre kısıtlaması yoktur. Sınav öğretim elemanları ve öğrencilere açık olarak yapılır. An-

cak, sınavda sadece jüri üyeleri soru sorma hakkına sahiptir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Olumsuz oy kullanan üye gerekçesini yazmak zorundadır. Bu karar, enstitü anasanat dalı baş-

kanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik ça-

lışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini
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veya sergisini veya projesini veya sanat eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta ye-

terlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir da-

nışman ve yeni bir çalışma konusu verilir. Öğrenci, eski danışmanı ile çalışmaya devam etmeyi

talep etmesi ve danışmanın da kabul etmesi durumunda, anasanat dalı akademik kurulunun ka-

rarı ile enstitüye başvurur. Konu enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Yeni çalışma süresince, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Kendisine yeni bir

çalışma konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, çalışma ile

ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan

yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrencinin çalışması ens-

titü müdürlüğünce tez yazım kılavuzuna uygunluk açısından şeklen denetlenir. Şeklen eksiklik
tespiti halinde bu eksikliğin giderilmesi talep edilir. Çalışmanın şeklen uygun bulunması veya
eksiklik giderilerek şeklen uygun hale getirilmesi durumunda, diğer koşulları da sağlamak kay-
dıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla sanat dalının ismini belirten bir diploma verilir. Diploma
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, me-
zuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar, Rektör ve enstitü müdürünün imza-
larını taşır.

(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak protokol ile yürütülen sa-
natta yeterlik programlarından mezun olan öğrenciye ilgili protokole uygun olarak ortak dip-
loma verilir ve yürütücü enstitünün müdürü ve yürütücü enstitünün bağlı bulunduğu üniversi-
tenin rektörü tarafından imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları, Senato ve ilgili ens-
titülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 23/7/2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Har-

ran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİOHUKUK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2013 tarihli ve 28673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin  2 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

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

—— • ——
Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ordu
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin adı “ Ordu Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans
ve lisans düzeyinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tek dersi kalan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından
yararlanırlar.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, ilgili mev-
zuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci,
kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin
kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birimlerce yürütülür. Kayıtlarda is-
tenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/6/2013 28673
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MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ilk ders
kaydını yaptığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında
almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.”

“(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin
önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar, muaf
sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükü dikkate
alınarak tekabül ettiği yıl sayısı Senato kararlarına göre hesaplanır. Bu süre bu Yönetmeliğin
7 nci maddesinde tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri kalan
yarıyıllarda/yıllarda tamamlatılır.”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan pro-
tokollerde belirtilen özel durumlarla ilgili bölüm ve programlar dışındaki eğitim öğretim prog-
ramlarına bir yarıyılda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirtilen dersler hariç en fazla yirmi altı birim-saatlik dersler ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat
dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatoya sunulur. Öğretim
programında yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile birim-saatleri gös-
terilir. Bir sonraki akademik yıl ile ilgili değişiklikler, her yılın en geç Haziran ayı içinde aynı
yolla belirlenir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla birinci yarıyıl
derslerine devam hakkına sahiptir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği derslerin toplam
kredi miktarı başarısız olunan derslerde dahil en fazla otuz beş kredidir. Ancak Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerde belirtilen özel du-
rumlarla ilgili bölüm ve programlar ise bir yarıyılda başarısız olunan derslerde dahil en fazla
kırk kredilik derse kayıt yaptırabilir. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin danışman önerisi,
bölüm/program başkanının onayı ve ilgili birimin Yönetim Kurullarınca ilave iki ders daha al-
malarına izin verilebilir. Önceki yarıyıllardan ders almak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle
almadıkları dersler ile başarısız oldukları dersleri alırlar. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler bu kredi sınırlamasının dışındadır.”

“(2) Kayıt olduğu yükseköğretim programında önceki yarıyıllarda alması öngörülen
derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, son yarıyıldaki derslerin ağırlıklı not ortalaması
3.00 ve üzerinde olması durumunda, danışmanının önerisi ve bölüm/program başkanının onayı
ile bir üst sınıftan iki ders alabilir.”

MADDE 9 ‒ Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler,
giremedikleri yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde
kullanırlar. Bu derslerin başarı notu hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav pu-
anları esas alınır. Sınav ve benzeri çalışmalar, sınav dönemi içerisinde değerlendirilir. Mazeret
sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.”
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MADDE 10 ‒ Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde ve Diş Hekimliği Fa-
kültesinde bir dersin başarı notu; ara sınav notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan
notun % 60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak küsurlu sayı, en yakın tam sayıya ta-
mamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notu en
az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.”

MADDE 11 ‒ Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Mazeret sınavları için bu şart aranmaz.”

MADDE 12 ‒ Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not

olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara
göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

a)
Puan Not Katsayı Derece
92-100 AA 4.00 Pekiyi
84-91 BA 3.50 Pekiyi
76-83 BB 3.00 İyi
68-75 CB 2.50 İyi
60-67 CC 2.00 Orta

M Muaf
G Geçer
FE 0.00 Başarısız-Telafiye Kaldı

50-59 F3 1.50 Başarısız
50-59 F4 1.50 Başarısız
40-49 DD 1.00 Başarısız
30-39 FD 0.50 Başarısız
0-29 FF 0.00 Başarısız

F2 0.00 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0.00 Başarısız-Devamsız

(2) Yukarıdaki harf notlarından;
a) G notu, kredisiz dersleri,
b) M notu, dikey-yatay geçiş ile gelen ve ders muafiyeti yapılan öğrencilerin daha ön-

ceki önlisans/lisans programları eğitiminde aldığı dersleri,
c) Yukarıdaki tabloda yer alan F2 notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencinin

ara sınav puanının % 40’ına karşılık gelen puan ve katsayıyı
belirtir.
(3) Geçmez notlar şunlardır:
a) E: Mazeretli, geçmez.
b) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
c) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak, ders geçme

sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin ya-
rıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.
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ç) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu
öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

d) F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen dü-
zeyin altında olduğu için başarısız.

e) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav
puanının % 40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamı öngörülen dü-
zeyin altında olduğu için başarısız.

f) FE: Diş Hekimliği Fakültesi, pratik, klinik ve staj uygulamadan devam koşulunu ye-
rine getirdi, ancak belirlenen uygulama barajını geçemedi, başarısız. İlgili dersin yarıyıl/yılso-
nu/staj sonu sınavına girme hakkı yok.”

MADDE 13 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygula-
ma, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından
oluşur. Bu şekilde hazırlanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamlanır. Haftada bir saat
teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat klinik çalışması ve
iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalış-
ması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kredidir. Tıp Fakültesinde
kredi sistemi olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılır.”

MADDE 14 ‒ Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“ (1) Ağırlıklı ortalama; öğrencinin ilgili birime yazılmasından itibaren, almış olduğu
her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan toplam
rakamın, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı ortalamanın hesap-
lanmasında, bölme işlemi virgülden sonra yuvarlatılmadan iki basamak yürütülür. Öğrencinin
G, E ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.”

MADDE 15 ‒ Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sehven “üçüncü fıkrasının” olarak geçen ibare
“birinci fıkrasının” olarak düzeltilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2010 27642

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/3/2011 27889

18/8/2011 28029

21/12/2011 28149
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili 

ihalemiz açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihler de ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adres : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111  

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati SÜRE 

1 

Müessesemize ait Deniş (A.O.) 

Panolarından 1.200.000 Ton 

Kömürün, SEAŞ Bant Bunkerine, 

Krible Tesisine veya Bunker Stok 

Sahasına Yüklenmesi, Taşınması 

ve Boşaltılması Hizmet Alımı İşi. 

2013/83330 2013/ 1201 
15/07/2013- 

15:00 

200 

gün 

2 

Müessesemize bağlı Dere Köy 

Torbalama ve Dere köy Lavvar 

Tesislerinde ve Stok Sahalarında 

6.000 Saat Lastik Tekerlekli 

Yükleyici Çalıştırılması Hizmet 

Alımı İşi. 

2013/83881 2013/1211 
11/07/2013-

14:00 
400 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. 

No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5517/1-1 



30 Haziran 2013 – Sayı : 28693 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315 

 

SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Malatya Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/82528 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı 

Üzeri 44080 Merkez/Malatya 

b) Telefon ve faks numarası : 422 212 10 44  422 212 10 52 

c) elektronik posta adresi (varsa) : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 2013/2014 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 3 Ad. Seyyar Pancar 

Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 120.000 

Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- 

% 20 Toleranslı 120.000 Ton pancarın silolara 

boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin 

yürütülmesi; 

- Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 

Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 

Toleranslı 37.000 Ton pancarın silolara boşaltılması 

hizmetinin yürütülmesi 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya 

Kantarı 

c) İşin süresi : 18/09/2013 - 15/11/2013 Tarihler Arası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17/07/2013 Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler, 

4.2.1 - İş deneyim belgeleri: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.2.2 - İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

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

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5518/1-1 
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BALAST ELEME MAKİNESİ İLE DEMİRYOLU HATTINDA BALAST ELEMESİ 
YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/82370 
İdarenin: 
A) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
B) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
C) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(tcddihalekomisyonuafyon(@)mynet.com) 
1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı: 
Alayunt-Afyon İstasyonları Arası Demiryolu Hattında 70.000 Metre Yolda Balast Eleme 

Makinesi İle Balast Elemesi Yapılması Hizmet Alım İşi Satın Alınacaktır. 
2 - Yukarıda Belirtilen Alımımız Yerli İsteklilerden Teklif Alınmak Suretiyle Açık İhale 

Usulü İle İhaleye Çıkarılmış Olup, İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler İhale Dokümanında 
Belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR Adresine İhale Gün ve Saati Olan 15/07/2013 Günü Saat 
14/30'a Kadar Verilmiş Veya Gelmiş Olması Şarttır. 

4 - İhale Dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR Adresinde Görülebilir. İhaleye Teklif Verecek 
Olanların İhale Dokümanını Satın Almaları Zorunlu Olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler 
Müdürlüğü Afyonkarahisar Veznesinden KDV Dahil 100,00 TL Bedelle Temin Edilebilir. 

5 - Teklif Edilen Bedelin En Az %3'ü Oranında Geçici Teminat Verilecektir. 
6 - Bu İhale, Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri Hariç 4734 ve 4735 Sayılı 

Yasalara Tabi Değildir. 5542/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 
alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Açıklama 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 1 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 

ve kimlik politikaları alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal 

Bilimler 

Doçent 3 1 

Siyasal Düşünceler alanında 

Doçentlik unvanı almış olmak 

ve klasik toplum sözleşmesi 

kuramlarını çalışmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
İlköğretim 

Okul Öncesi 

Eğitimi 
Doçent 3 1 

Yazmayı etkileyen faktörler 

üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Mekanik Doçent 2 1 

Makine Mühendisliği Mekanik 

Anabilim Dalı’nda Doçentlik 

unvanını almış olup, katı cisim 

mekaniği ve kompozit 

malzemelerin dinamik (darbe) 

analizi konusunda çalışmaları 

olmak. 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize Aşağıda Unvanı, Derecesi ve Niteliği Belirtilen Kadrolara: 2547 Sayılı 

Kanunun 23. ve 26 Maddeleri İle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 

İlgili Maddelerine Göre Asgari Şartları Sağlayan Öğretim Üyesi Alınacaktır. 

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI: 

* Profesör Kadroları Daimi Statüde Olup, Başvuracak Adayların Başvurdukları Bölüm ve 

Anabilim Dalları İle Telefon Numaraları ve Yazışma Adreslerininde Belirtildiği Dilekçelerine; 

Özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 Adet Fotoğrafını, Sabıkasızlık Belgesini, Daha Önce 

Kamuda Çalışmışlığı Varsa Hizmet Belgesini, Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans 

Tebliğleri İle Bunlara Yapılan Atıfları, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini, Yönetimlerinde Devam 

Eden ve Biten Doktora Çalışmalarını Veya Yüksek Lisans Çalışmalarını Kapsayan 6 (Altı) Takım 

Dosyayı Ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na Başvurmaları Gerekmektedir. 

A - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI: 

*Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracak Adayların; Başvurmak İstedikleri Birim ve 

Anabilim Dallarını Belirten Dilekçelerine Özgeçmişlerini, Doktora Belgelerinin Onaylı 

Fotokopisini, 2 Adet Fotoğraflarını, Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Fotokopilerini, Bilimsel Çalışma 

ve Yayınlarını İçeren 4 (Dört) Takım Dosya Ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına 

Başvurmaları, 

Yardımcı Doçent Adaylarının 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin b/2 Fıkrası İle 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. Maddesine Göre Yabancı Dil 

Sınavlarına Girmeleri, 

Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

Onaylandığına Dair Belge Eklemeleri, 

Adayların Bilimsel Çalışma ve Yayınlarının Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini 

Yönetimlerinde Biten ve Devam Eden Doktora Çalışmalarının Listesini İçeren Birer CD'yi 

Dosyalarına Eklemeleri Gerekmektedir. 

* Yapılan Müracaatlarda Belirtilen Şartları Taşımayan, Eksik Belgeli Dosyalar ve Süresi 

İçinde Yapılmayan Başvurular Dikkate Alınmayacaktır. 

* Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Saati Daha Sonra Üniversitemiz Web Sitesinde İlan 

Edilecektir. Başvurular, İlanın Resmi Gazete’de Yayınlandığı Tarihten İtibaren 15 (Onbeş) Gün 

İçerisinde Yapılacaktır. Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakültelere, Profesör Başvurusu İse 

Personel Daire Başkanlığına Şahsen Veya Posta Yoluyla Yapılacaktır. Postadaki Gecikmelerden 

Üniversitemiz Sorumlu Değildir. 

 

Birimi/Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Açıklama 

Ziraat Fak./ Biyosistem Mühendisliği Profesör 1 1 

Tarım Makineleri 

Konusunda Çalışmaları 

Olmak 

Ziraat Fak./ Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. 3 1 
İlgili Alanda Doktora 

Yapmış Olmak. 

Müh. Fak./ Gıda Teknolojisi Yrd.Doç.Dr 4 1 
İlgili Alanda Doktora 

Yapmış Olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Eski Çağ Tarihi Yrd.Doç.Dr. 2 1 
İlgili Alanda Doktora 

Yapmış Olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. 3 2 
İlgili Alanda Doktora 

Yapmış Olmak. 

Fen-Edeb. Fak./İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. 3 1 
İlgili Alanda Doktora 

Yapmış Olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1,10 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4962 Kanuni veya İş Merkezi Maldivler’de Olup Uluslararası Hava Yolu

Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde

Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları

Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME: Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

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


