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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının gö-

revlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Öğrenciler: Üniversite öğrencilerini,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Çalışma Grupları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin

işbirliğini geliştirerek bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere, gerek öğretim

elemanlarının, gerek öğrencilerin bölgesel ve kentsel alandaki konular, çalışmalar ve hizmetler

ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan şehir ve bölge planlama ile yerel

kalkınma konularında, ulusal ve uluslararası ağ bağlantıları üzerinden evrensel yaklaşımlar iz-

lenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Merkez

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kentsel servisler, kentsel coğrafya ile ilgili konularda ders, seminer, kurslar organize

etmek veya etkinlikler düzenlemek.

b) Bölgesel kalkınmanın önemli esaslarından olan kırsal ve bölgesel rekabet gücü, böl-

gesel üretim ve kent ve bölge ekonomisi gibi konularda araştırmalar yapmak ve bu konuda ça-

lışan özel sektör kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirerek

ortak etkinlikler düzenlemek veya projeler yürütmek.

c) Kent ve bölge planlamanın bileşenlerinden olan kentsel tasarım, kentsel arkeoloji ve

kentsel koruma ile ilgili konularda araştırmalar ve projelendirme yapmak.

ç) Kentsel dönüşüm ve yenileme, kentsel tasarım, arkeoloji ve kentsel tarih alanlarında

araştırma yapmak veya bu alanlara katkıda bulunmak.

d) Kent ve çevre yönetimi, kentsel hareketler, kültür çalışmaları, kentsel politika, kent

sosyolojisi ve yönetişim konularında ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler

yürütmek.

e) Kentsel altyapı ve yönetimi, kent içi ulaşım, içme suyu, havza yönetimi, barajlar ve

enerji, arıtım ve kanalizasyon, katı atık yönetimi, doğal afet ve zararlarının azaltılması gibi ko-

nularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler yürütmek.

f) Risk ve afet yönetimi konularında ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da pro-

jeler yürütmek.

g) Alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında ders

vermek, seminerler organize etmek, araştırmalar yapmak.
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ğ) Kırsal kalkınma, çevre, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik ile ilgili özel sektör ku-

rumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin geliştirilerek ortak etkinlik dü-

zenlemek ya da projeler yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fon-

lardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak ve aktif olarak projelere katılım sağlamak.

ı) Ulusal veya uluslararası düzeyde bölgesel kalkınma, kent hizmetleri, kentsel planlama,

bölge planlama, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile ilgili ödüllere öğrencilerin,

öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde ve şehir bölge planlama ve kent, bölge, çevre çalış-

maları ve araştırmaları ile ilgili konularda seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası düzeydeki şehir bölge planlama ve kent, bölge, çevre çalışma-

ları ve araştırmaları ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlanarak Merkezin uluslararası düzeyde

hizmet vermesini sağlamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan, özellikle şehir

ve bölge planlama, kentsel servisler ve yerel ekonomik kalkınma ile proje hazırlama ve yönet-

me deneyimi olan tercihen Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanlarından Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Müdür Yardımcısı seçebilir ve

Rektörlük makamının bilgisine sunarak gerektiğinde vekâlet verebilir.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla

bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü dâhilinde Rektörlüğe

sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili

olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.
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e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.

f) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili

olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye

Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-

ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendiri-

lir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyet ve projelere destek sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı

çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup sorumluları Üniversitenin aylıklı ve devamlı statü-

deki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim

Kurulunca Rektöre önerilir ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi

dolan çalışma grubu sorumlusu aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (DPÜTÖMER): Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve

yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili devlet kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdı-
şında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğret-
menler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve
rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.
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e) Türkçenin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini (diksiyon,

okuma ve benzeri) geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar dü-

zenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-
dür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve aldığı kararları uygula-

mak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, pro-

jeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağ-
lamak, protokoller ve sözleşmeler yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa olmak üzere toplanmak

ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili
konularda karar almak.

b) Merkezin faaliyet ve programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım bel-
geleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.

c) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere alt birimler veya ça-
lışma grupları kurmak ve bunların görev ve organizasyon tanımlamalarını yapmak.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
d) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağ-

lamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını belirlemek.
e) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluş-

ların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek, Merkez bütçesini
hazırlamak ve ödenek talep etmek.

f) Gerekli yönetmelik; yönerge, usul ve esasların taslaklarını hazırlayarak Senatonun
onayına sunmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği diğer konuları değerlendirerek ka-
rara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araş-

tırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders
ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere
katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri gö-
revleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanla-
rının ders ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Enstitülerinde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler

ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinde enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat

Dalını,

c) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât

ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Anabilim/Anasanat Dalı için tanımlanan başkanı,

ç) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan

tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilâtlanmasına göre bölüm başkanı ve

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç

öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-

lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               5 Ağustos 2013 – Sayı : 28729

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



ı) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

i) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Üniversite Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

n) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

o) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

ifade eder.

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yük-

sek lisans programlarından oluşan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde ya-

pılır.

Öğrenci statüleri

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler aşağıda belirtilen şekilde tam

zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunurlar.

a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olabil-

mesi ve Üniversite öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için enstitüye giriş hakkı kazanmak

veya yatay geçiş yapmak suretiyle, enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, ders-

lere yazılıp devam etmesi şarttır. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje

ve tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup, bu haklardan yararlanırlar.

b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması

alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler veya başka bir Enstitüde

bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam

edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün ko-

şullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler

tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü

kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Düzenlenmesi

Eğitim programlarının açılması

MADDE 7 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim

programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü
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ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca diğer yükseköğ-

retim, araştırma kuruluş ve kurumları ile işbirliği yaparak ortak lisansüstü programlar yürüt-

meye Rektörlük onayı ile karar verir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek

olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli

ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 8 – (1) Anabilim/Anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar enstitülerce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Se-

natonun kararıyla yürürlüğe girer.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 9 – (1) Bir enstitü anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için,

dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını enstitü

anabilim dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında yapar. Enstitü

anabilim dalı kurulunun kararı ile enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni

ders açılır. Lisansüstü düzeydeki bir dersin kredisi 4’ten çok olamaz.

(2) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri; enstitü

anabilim dalı kurul kararı ile enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Anabilim/Anasanat dalı başkanı

MADDE 10 – (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yü-

rütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/Anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını,

bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve da-

nışmanlarla ilgili önerileri; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları

ile birlikte tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler be-

lirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek gö-

rülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin

tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise, ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi

bu dilde tamamlanır.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları

MADDE 12 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli li-

sansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programlarını esas alan birer stra-

tejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan Tespiti, Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

Kontenjanların tespiti

MADDE 13 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere Anabilim/Anasanat

dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu kararlar

Senatonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı

MADDE 14 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli

belgeler, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir.

Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar; Üniversite

ve enstitünün internet sayfalarında ve/veya Türkiye çapında yüksek tirajlı bir gazetede en az

bir defa yayımlanır.

Başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ensti-

tüye başvururlar. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları ta-

şıması gerekir:

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak.

2) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın

puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen

eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Güzel

sanatlar ve devlet konservatuvarında açılan yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda

ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu du-

rumda senato ALES puanını belirler.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl

süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi

lisans ve/veya tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara

göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak.

2) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen

benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için

anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer

bir puan almış olmak.
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3) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla baş-

vuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip

olmak.

4) ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri

sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar

enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Güzel sanatlar ve devlet konservatuvarında açılan

doktora/sanatta yeterlik programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak Senatonun

kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda senato ALES puanını belirler.

5) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarında

lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60

standart puana sahip olmak; tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına

sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, Diş Hekimliği ve Veteriner

Fakültesi mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık

Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0.7; Kli-

nik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde

edilir.

c) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Yurt dışından alınmış lisans

veya yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak.

2) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen

benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için

anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer

bir puan almış olmak.

3) ALES’in sözel kısmından en az 60 lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 stan-

dart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde

sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Güzel sanatlar ve devlet konser-

vatuvarında açılan sanatta yeterlik programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak

Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda Senato ALES puanını belirler.

4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

5) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına

kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu

tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların sanatta yeterlik

programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.
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Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Lisansüstü programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES standart

puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde ben-

zeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve ens-

titü yönetim kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapıla-

cak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak tezsiz yüksek lisans programına

başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirir.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar hariç, yüksek lisans programına

başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. YDS’den en az 55

puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eş-

değer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf

tutulur.

c) Adayların yabancı dil ve yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı

kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en

çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

ç) Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik

bir metnin Türkçe’ye 2 saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi

suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun

%60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek

başarısız bulunanlar yazılı sınava alınmaz.

d) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının % 70’i ve

yazılı puanının % 30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendiri-

lerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başa-

rısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, ba-

şarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir-

ler.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının, temel tıp bilim-

lerinde doktoraya başvuran ve ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip bulunmayan

tıp fakültesi mezunlarında temel tıp puanının % 70’i ve yazılı puanının % 30’u alınarak hesap-

lanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen

veya yazılı sınav notu, 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendir-

mede; temel tıp puanına dayalı kabullerde 100 üzerinden en az 65 puan, ALES puanına dayalı

olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 70 puan, lisans ile kabullerde en az 75

puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına ka-

bul edilir.
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f) Sanatta yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının % 70’i

ve yazılı sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının % 30’u alınarak hesaplanır. Bu

değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belir-

ten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yazılı

sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notu, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek be-

lirlenir. Sınava girmeyen veya notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan

değerlendirmede 100 tam not üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağ-

layanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına

kabul edilir. Ancak güzel sanatlar ve devlet konservatuvarında açılan sanatta yeterlik program-

larında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla YDS

ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

ğ) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve tezli yüksek lisans prog-

ramlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

h) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans prog-

ramını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir yarı-

yıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda, yeniden

ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru

sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-

lanabilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış

olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az 3 en fazla 10 dersi bilimsel hazırlık

programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-

daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-

bilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-

duğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri 31/8/2012 tarihli ve

28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise

bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans programındaki esaslara göre başarmış

olması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok iki yarıyıldır. Bu süre, dönem

izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre sonunda bilimsel

hazırlık programı derslerini başaramayanlar, sorumlu oldukları derslerden başarılı olana kadar

ilgili programa devam ederler. Ancak, verilen ek süreler lisansüstü programın azami süresinden

sayılır.

(6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki

esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen onbeş gün içinde

ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli ko-

nularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu

görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak

kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin

açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında

aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü

anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun

görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt olabilmeleri için enstitü yönetim kurulunun teklifi

ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı

ödemek ve Üniversite veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri

vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde ala-

bilecekleri derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir.

(5) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlan-

ması üzerine kazanılır ve kendilerine birer özel öğrenci kimlik belgesi verilir. Özel öğrencilere

hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde al-

dıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yarar-

landıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için

ödedikleri tutar, iade edilmez.

(7) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer

hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisans-

üstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en

az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00), doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85 (4.00

üzerinden en az 3.50) olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü

programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yüksek öğretim kurumu öğren-

cilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilebilmesi için, yukarıdaki koşulların yanı sıra 15 inci

maddedeki koşulları da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam

etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-

lirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on-

beş gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü; başvuru belgelerini ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.

(3) Anabilim/Anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda

incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden

önce karara bağlanır.

(4) Yüksek Lisans programında dersler dâhil 4 yarıyılın üzerinde geçirmiş olanlar ile

doktora programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dersler dâhil 6 yarıyılını

ve lisans derecesi ile kabul edilenler için dersler dâhil 8 yarıyılını tamamlamış olanların dışında

daha fazla süre kullanmış olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamazlar.

(5) Yüksek lisans ve doktora programına yatay geçiş yapan öğrencilerin ders muafi-

yetleri ve kredi eşdeğerlikleri ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenir.

(6) Doktora tez aşamasında iken yatay geçiş ile gelen öğrenciler, tez öneri sınavına gir-

mek zorundadır. Fakat ilgili anabilim dalı başkanlığı, bu durumdaki öğrencilerden, yeterlik sı-

navına girmelerini ve/veya en fazla 2 ders almalarını isteyebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek li-

sans ve doktora adaylarının ALES sınavından başvurdukları enstitü programının gerektirdiği

puanı almış olmaları gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde
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sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. Ancak, ALES ya da eşdeğeri bel-

gesi olmayan adaylar usul, esas ve içeriği enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü

alınarak enstitü kurulları tarafından belirlenecek yazılı sınava alınır ve 100 tam not üzerinden

70 puan almış olma şartı aranır ve almış olduğu puan ALES sınav notuna eşdeğer olarak de-

ğerlendirilir.

(2) Puanları yeterli olan adaylar, lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları ders-

ler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü

yönetim kurulunca görevlendirilen aday değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli

görülenler, başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir.

(3) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. TÖMER tarafından verilen ve

başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen

Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilirler. Bu adaylar,

yalnız mülakat veya yazılı sınava alınırlar. Adayların başarı puanları 16 ncı maddeye göre he-

saplanır. TÖMER’den belgesi olmayan adaylara Senato kararlarına göre işlem yapılır.

(4) Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü

ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(5) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-

larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan

bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylardan, Türkçe dil koşulu aran-

maz.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 21 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınları öğrenci kontenjanı sadece

tezli yüksek lisans programı için açılır ve öğrenci alınan her program için bir öğrenci ile sınır-

lıdır. Öğrenci başvuruları, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Söz

konusu adayların, başvurdukları programın öngördüğü asgari koşullara sahip olmaları halinde

başvuruları kendi aralarında değerlendirilir. Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili

programlara kabulü, ilgili anabilim dalı kurul kararı ile enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenir. Engelli adayların, çalışma güçlerinin en az % 40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu

raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan Farabi, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci de-

ğişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl

süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam

eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede al-

maları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu

derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı
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kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar,

bu Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya

katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine,

Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de, Üni-

versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler

için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma

MADDE 23 – (1) 16 ncı maddedeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğ-

retim programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday

listesinde yer alan öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen

süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta ve-

rilmesi gerekli evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitü web sayfasında ilan edilir. Başvuru

ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak ör-

neği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci

adaylarının sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde

belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Bir bilim dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az ise, enstitü bu

bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları

programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini

yaparak, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı baş-

kanlıklarına teslim eder. Anabilim dalı başkanlıkları, bu çıktıları toplu olarak enstitüye teslim

etmekle yükümlüdür. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır. Ma-

zeretsiz olarak süresi içerisinde mezun olamayanlardan katkı payı ve öğrenim ücretini yatır-

mayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim

süresinden sayılır.

(2) Ders kayıt döneminde olmak şartıyla, süresi içerisinde mezun olamayıp ilgili döne-

min katkı payı ve öğrenim ücretini yatıran, fakat derse/teze kayıt yaptırmayan öğrencilerin,

öğrenim sürelerinden sayılmak şartıyla öğrencilik hakları devam eder.

(3) Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan

ve mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ek-

leme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre içerisinde de mazereti nedeniyle

kaydını yaptıramayan öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarıyılın başında

kaydını yaptırır. Aksi halde öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanmaz.

Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
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Ders ekleme-ders silme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen günlerde anabilim/anasanat dalı başkanı veya danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla

o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya de-

vam etmekte oldukları dersleri silebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler

MADDE 26 – (1) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim

üyeleri enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Yeterli öğretim üyesi bu-

lunmaması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim görevlileri, devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği

olan öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü

yönetim kurulu kararı ile aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek

üzere Üniversitenin diğer birimleri ve dışından da görevlendirme yapılabilir.

(2) Bir lisansüstü dersin kredisi; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders

saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Her prog-

ram için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazır-

lanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü

kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir. Lisansüstü eğitim-öğretim prog-

ramlarında, bütün dersler veya bir kısım dersler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-

risi, enstitü kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenen bir yabancı dilde

okutulabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 27 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer

ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu

genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu ders sorumlusu öğretim

elemanı tarafından izlenir.

Ara sınavlar

MADDE 28 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en

az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav tarihleri en az iki hafta önce anabilim dalı başkanlık-

larınca ilan edilir. Takdir olunan ara sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde öğ-

renci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar ara sınavların bitiminden itibaren en geç on beş gün

içinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim ku-

rulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanı-

nabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde

yapılarak, notu sisteme girilir.
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Genel sınav

MADDE 29 – (1) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin

genel sınavına, akademik takvimde belirtilen ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca iki hafta

önce ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

Genel sınavda başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıp-yapılmayacağına Üni-

versite Senatosu karar verir. Takdir olunan genel sınav notları, akademik takvimde belirtilen

süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar genel sınavların veya bütünleme sınav-

larının bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.

Anabilimdalı başkanlıkları, genel sınav sonuçları ile birlikte ara sınav sonuçlarını on beş gün

içerisinde tek seferde enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğ-

retim üyesinin mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat

dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında

ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 30 – (1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı

alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı no-

tunun 100 tam not üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75

olması gerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, tez çalışması ve bitirme projesi başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.

Geçer notlar

MADDE 31 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir.

(2) G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğ-

renciye verilir.
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Geçmez notlar

MADDE 32 – (1) Öğrenciye başarısızlığının nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi

verilir:

a) F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sı-

navlara girme hakkı yoktur.

b) F2: Genel sınava girmeyen öğrenciye verilir.

c) F3: Genel sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan

öğrenciye verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Öğrenci iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata

görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu hatanın düzeltilmesi,

enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Başarılamayan dersler

MADDE 34 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten başarı notu olarak

yüksek lisans öğrencisinin en az (CB), doktora öğrencisinin ise (BB) notu almış olması gerekir.

Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde, danış-

manının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencinin, yeniden katıldığı giriş sınavında başarılı olarak tekrar

aynı enstitüde bir lisansüstü programına kabulü halinde, ilişiği kesilmeden önce aldığı ve ba-

şarılı olduğu dersleri tekrar edip etmeyeceği hususu, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi

üzerine enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Akademik ortalama

MADDE 35 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin

ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not

aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı ders-

lerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada, bölme işlemi virgülden

sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin (G) notu aldığı dersler akademik ortalamaya dâhil

edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Programları

Yüksek lisans programı

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programların açılması ve kontenjanların belirlenmesi, ilgili enstitü anabilim dalı

kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem

genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olan ve tezli

yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben-

dindeki başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, enstitü anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü

ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler 15 inci maddenin birinci

fıkrasının (a) bendindeki başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla aynı enstitü anabilim dalı tezli

yüksek lisans programlarına, anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile sınavsız olarak kabul edilebilirler. Bu takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek

lisans programından mezun olabilirler.

(4) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geç-

mek isteyen adaylar ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları

halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yük-

sek lisans programına geçebilirler.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

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

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi

ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans yapan öğrenci; ders aşamasında son dönem hariç ka-

yıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış derslerden, her bir yarıyıl en az 6 kre-

dilik (2 ders) ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik (5 ders)

derse yazılabilir.

(2) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda da-

nışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak

öğrenci; tez çalışması dersine, ders yükümlülüğünü tamamladıktan sonra, tez döneminin ilk

yarıyılından itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğ-

retim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam

edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağla-

maz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bununla beraber yüksek lisans öğrencileri

doktora programından da ders alabilirler. Ayrıca dersler danışmanın teklifi, ilgili enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğ-

retim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumla-

rından ve/veya aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından alınacak derslerin kredileri,

toplam kredinin %50’sini geçemez.
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(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak yurt içi, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı

olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, ilgili ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte

olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi, öğrencinin ka-

yıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi altı ya-

rıyıldır. Ancak öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra ve en az iki dönem süren tez çalış-

masında başarılı olmak şartıyla mezun olabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-

renci 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.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu her

öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın

önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

Ancak ikinci bir tez danışmanının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla

tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir. Tez danışmanı önerisi ilgili yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemezler.

(3) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip dok-

torasını yapmış öğretim elemanları arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer

kurum ve kuruluşlarda görev yapan, doktora derecesine sahip uzmanlar da eş danışman olarak

atanabilir.

(4) Tez danışmanı; öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu

derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönet-

mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık

işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni

danışmanın onayı da aranır.
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(6) Enstitü tarafından yüksek lisans tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri ikinci

danışmanlar dâhil olmak üzere enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl

ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak

üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında

dört teorik ders yükü olarak açabilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına ba-

kılmadan yalnızca bir öğrenci için dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez ça-

lışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Ancak ikinci danış-

manlar tez çalışması dersini açamaz.

(7) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-

çevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin not değer-

lendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuç anabilim

dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danış-

manınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırla-

yarak ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun öner-

diği isimler arasından, enstitü yönetim kurulunca asil ve yedek olarak belirlenir. Ayrıca, enstitü

yönetim kurulu önerilen isimler dışından alanıyla ilgili birisini jüri üyesi olarak atayabilir. Jüri,

biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat da-

lından veya başka bir üniversiteden olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev

yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı ülke vatandaşı profesör öğretim

üyeleri ve doktor unvanına sahip kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışanlar da jüri üyesi

olabilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Beş

kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık

alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı ye-

dek üyeler dâhil enstitü müdürlüğünün kontrolünde, danışman ve öğrencinin ortak sorumlulu-

ğunda yapılır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle

jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim

edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Jüri

toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir

tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir top-

lantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü yönetim kurulu
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kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu-

nun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret veya düzeltme kararları gerekçeli

olur. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğren-

cinin tezi reddedilmiş sayılır.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni tez

konusu belirlenir ve gerekli hallerde enstitü anabilim/anasanat kararı ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayı ile danışmanı da değiştirilebilir. Yeni danışman gerekli görürse öğrenciye toplam

yükün 1/3’ünü geçmeyecek şekilde ders(ler) aldırabilir. Diğer yandan öğrencinin talepte bu-

lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine

yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tezle ilgili

prosedür ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın

öğrencilik statüleri devam eder.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse

onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezini ciltlenmiş halde enstitü kurulunca belirlenen sayıda kopyasını, tezin iki

elektronik kopyasını ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenen belge ve dokümanları tez

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden

uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Bir ay içinde birinci fıkrada belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, ma-

zeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri, gerekli mali yüküm-

lülükleri yerine getirmek şartıyla takip eden dönem sonunda yapılır.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversi-

tenin soğuk damgası ile mühürlenir.
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Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülebilir. Bu prog-

ram toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerinin; birinci ve ikinci yarıyıllarının her birinde en

az 6 kredilik (2 ders) ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik

(6 ders) derse yazılabilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve

yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışmanın teklifi, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yüksek-

öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurum-

larından alınacak derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurt içi, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve ba-

şarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte

olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin ka-

yıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır. Ancak öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra en az bir yarıyıl dönem projesi dersine

kayıt yaptırarak üçüncü dönem sonunda mezun olabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl (altı yarıyıl) 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 yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kap-

sayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisi; birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.
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(2) Enstitü tarafından dönem projesi danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, öğren-

cinin dönem projesi dersine kayıt yaptırmasından sonra dönem projesi dersini her öğrenci için

bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterir. Bu ders öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu

günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(3) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve enstitü anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun kararı ile enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Dönem projesi konusu belir-

lenmeyen öğrenciler yüksek lisans dönem projesi dersini seçemezler.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri uzmanlık alanı dersini almazlar.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl

sonunda proje savunma sınavına alınırlar. Bu programda, proje çalışmasında elde edilen so-

nuçlar, Senato tarafından belirlenen, enstitülerin lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak

hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen

dönem projesini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ilgili

enstitüye bir nüsha teslim eder. Dönem projesinin jüri ve yedek üyelerine dağıtımı enstitü mü-

dürlüğünün kontrolünde, danışman ve öğrencinin ortak sorumluluğunda yapılır.

(2) Proje savunma sınavı, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi

ile enstitü yönetim kurulu tarafından asil ve yedek olarak oluşturulmuş, biri öğrencinin proje

danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka

bir üniversiteden olmak üzere üç kişilik jüri önünde sözlü olarak yapılır. Proje savunma sına-

vının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme

kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca proje savunma sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en

geç 3 ay içinde gereğini yaparak projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(3) Projesi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da başarısız olan öğrenciye

yeni proje konusu belirlenir ve gerekli hallerde enstitü anabilim/anasanat dalı kararı ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile danışmanı da değiştirilebilir. Yeni danışman gerekli görürse öğ-

renciye toplam yükün 1/3’ünü geçmeyecek şekilde ders(ler) aldırabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunun tezli yüksek lisans programı için gerekli asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla,

tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında

alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-

rine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 46 – (1) Projesi kabul edilen öğrenci proje savunma sınav tarihini takip eden

bir ay içerisinde proje çalışmasının üç adet ciltli iki adet elektronik kopyasını ilgili enstitüye

teslim eder. Dönem projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencisi tezsiz

yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
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(2) Bir ay içinde birinci fıkrada belirtildiği şekliyle projesini teslim etmeyen öğrenci,

mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep ede-

bilir. Bu süre sonunda da projesini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

Bir aylık ek süre bitiminden sonra, projesini teslim etmek isteyen öğrencinin mezuniyet işlem-

leri takip eden dönemde yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir.

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-

masından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42

krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrencisi ders aşamasında son dönem hariç kayıtlı olduğu

enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış derslerden her bir yarıyıl en az 6 kredilik (2 ders)

ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik (5 ders) derse yazı-

labilir.

(3) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda da-

nışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak

öğrenci; tez çalışması dersine yeterlilik sınavını başardığı veya ders ekleme ve silme dönemi

geçmişse bir sonraki yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez ça-

lışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz ta-

tillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğ-

rencilere kredi sağlamaz.

(4) Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış ol-

mak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın teklifi, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
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verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya aynı

enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından alınacak derslerin kredileri, toplam kredinin

%50’sini geçemez. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(5) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurt içi, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve ba-

şarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte

olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin ka-

yıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Doktora programının süresi

MADDE 48 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

Ancak; tezli yüksek lisanstan gelen öğrenciler, tez öneri savunma sınavını takip eden dönemde

en az üç kez tez izleme sınavına girip başarılı olduktan sonra, lisanstan gelen öğrenciler ise tez

öneri savunma sınavını takip eden dönemde en az dört kez tez izleme sınavına girip başarılı

olduktan sonra tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süreleri aşanlar, ders aşamasını tamamlayana kadar yasal mali gerekli-

likleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-

renci yarıyıl başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora programından tezli yüksek

lisans programına geçebilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı tezli yüksek lisans programlarına

kabul edilen öğrenciler yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun ola-

bilirler.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için

tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez izleme komitesinin ve ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en

az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(5) İkinci fıkrada belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile

azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
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ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-

navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olan-

lardan doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje

ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, her öğrenci için tez danışma-

nını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonunda atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sına-

vından sonra tez izleme komitesinin önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu

derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönet-

mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık

işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca tez

danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ilgili enstitü

yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev

yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(4) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için; o tarihe kadar en az bir ta-

mamlanmış yüksek lisans tezinde ortak danışmanlık hariç tez danışmanlığı yapmış olması ge-

rekir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına

yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin ve enstitü anabilim/anasanat dalı kuru-

lunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni

danışmanın onayı da aranır.

(6) Enstitü tarafından doktora tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri enstitü yö-

netim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu

öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük

ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adı altında dört teorik ders yükü olarak açabilir.

Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan yalnızca bir öğrenci için dört teorik

ders yükü olarak gösterilir. Doktora tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders

yükü olarak gösterilir. Ancak ikinci danışmanlar tez çalışması dersini açamaz.
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Doktora yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla ve yılda iki kez ol-

mak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır.

(2) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren enstitü

yönetim kurulu tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenci en geç beşinci yarıyılının, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç ye-

dinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlilik

sınavına girmeyenler 1/3 oranında yeni ders almak veya ders tekrarı yapmak zorundadır. Öğ-

renci bu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için

usulüne uygun olarak yazılı başvuruda bulunur.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından ilgili enstitü ana-

bilim/anasanat dalında sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-

rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla

sınav jürileri kurar. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri üç veya beş asil ve iki yedek

üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğ-

retim üyelerinden en az bir üye bulunur. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyesi profesörler

arasından da jüri üyesi seçilebilir. Doktora yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin

doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100

tam not üzerinden en az 75 (4 üzerinden en az 3.00) puan alması gerekir. Bu sınavlardan her-

hangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik

sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olarak her iki sınavı

da tekrarlanır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-

navlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edil-

miş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sına-

vından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki

defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak doktora

yeterlik komitesinin önereceği dersleri 1/3 oranını geçmemek koşuluyla almak zorundadır. Öğ-

renci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava

girmek için usulüne uygun olarak yazılı başvuruda bulunur.
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(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) al-

masını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler) in en geç iki yarıyıl içerisinde tamamlanmaları

gerekir. Aksi durumda öğrenci yeterlik sınavına tekrar girmek zorundadır. Yeterlilik sınavını

başarıyla tamamlayanlar, yeni ders almaları önerilmiş olsa bile altı ay içerisinde tez öneri sı-

navına girmek durumundadırlar.

(7) Yeterlik sınavları, danışman/anabilindalı başkanlığı tarafından belirlenen ve enstitü

tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmak zorundadır. Yurt dışında görevlendirilme, hastalık,

jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu durumlar ve enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği

diğer mazeret hallerinde, zamanında yapılamayan sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirle-

yeceği tarih aralığında gerçekleştirilir. Akademik takvimde ilan edilen mazeret sınavlarına ka-

tılacak öğrencinin, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yazılı olarak

bildirmesi gerekmektedir. Öğrencinin mazeretinin kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile ke-

sinleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez iz-

leme komitesi oluşturulması gerekir. Bunun için, doktora tez izleme komitesi atama formu ile

birlikte doktora tez konusu öneri formunun da doldurularak anabilim dalı başkanlığı aracığı

ile enstitüye ulaştırılması gereklidir.

(2) Tez izleme komitesi, danışman ve anabilim dalı başkanlığınca uzmanlık alanları

dikkate alınarak önerilen, danışman dışındaki üçü anabilim dalı içinden, ikisi anabilim dalı dı-

şından olmak üzere beş öğretim üyesi arasından önerilen isimlerin sırasına bakılmaksızın ens-

titü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının ol-

ması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik

yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Sa-

vunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına bildirilir.

Sözlü savunma tarihi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim ku-

rulu kararından sonra enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Enstitü yönetim kurulu ta-

rafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde rapor sunmayan
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veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez öneri savunma sınavı reddedilmiş

sayılır. Bu durumdaki öğrenci en geç üç ay içinde tekrar öneri sunmak zorundadır. Bu süre so-

nunda da raporunu sunmayan, savunmaya katılmayan veya önerisi reddedilen öğrenci yeterlik

sınavına tekrar girmek zorundadır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrenci yeterlik sınavına tekrar girmek zorundadır.

(4) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme

sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya iliş-

kin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kara-

rından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir

komite atanabilir. Tez konusu değişikliği durumunda; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

süresi içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına ve en az iki kez tez izleme sınavına girmek

ve başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilenler ise süresi içinde tekrar tez

önerisi savunma sınavına ve en az üç kez tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorun-

dadır.

(5) Bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde aynı danışman nezaretinde ancak bir defa

yeni bir tez konusu önerisinde bulunabilir. Aksi halde, öğrencinin durumu, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Tez hazırlama süresi

içinde ikinci kez tez alıp başarılı olamayan öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı

arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce ko-

mite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti, ulusal

ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç

bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(2) Tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç

kez başarısız bulunan öğrencinin tez konusu ve/veya danışmanı, anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilir. Yeni atanan danışman gerekli gördüğü
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takdirde öğrenciye 1/3 oranını geçmeyecek şekilde ders/dersler aldırabilir. Ayrıca, enstitü yö-

netim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor

sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 54 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve

danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun

şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-

dadır.

(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora

yayın koşullarını sağlamak zorundadır.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun öner-

diği isimler arasından, öneri sırasına bakılmaksızın enstitü yönetim kurulunca asil ve yedek

olarak belirlenir. Ayrıca, enstitü yönetim kurulu önerilen isimler dışından da alanıyla ilgili jüri

üyesi/üyeleri atayabilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da Yükseköğretim Kurulu

tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta

olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından ol-

mak üzere beş kişiden, ikinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden

oluşur. enstitü yönetim kurulu birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının

öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri ve yedek üyelere/üyelerine

dağıtımı enstitü müdürlüğünün kontrolünde danışman ve öğrencinin ortak sorumluluğunda ya-

pılır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün, en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü mü-

dürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar

nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendile-

rine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak

bildirir. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitülerce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı

için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün

içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü

yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-

leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak ya-

pılabilir, fakat öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) 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. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
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en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen

veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni tez konusu verilir ve gerekli hal-

lerde enstitü anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanı da

değiştirilebilir. Yeni danışman gerekli görürse öğrenciye toplam yükün 1/3’ünü geçmeyecek

şekilde ders(ler) aldırabilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı

olamayanlar için talepleri halinde 48 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse

onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması

MADDE 55 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci;

doktora tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak tez sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla doktora tezinin enstitü

kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş üç kopyasını ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili ens-

titüye teslim eder.

(2) Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, mazeretini bildiren bir dilekçeyle ens-

titü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini

teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri, mali yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla

takip eden dönem sonunda yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktora tezinin ilgili enstitü

yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir.

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programı: bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer

bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgi ve be-

cerileri kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında

özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eği-

timine denk bir eğitimdir.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 krediden

az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Lisans de-

recesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 krediden az olmamak şartıyla ondört adet

ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil
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ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi ders aşama-

sında kayıtlı olduğu enstitü anasanat dallarında açılmış derslerden her bir yarıyılda en az 6 kre-

dilik (2 ders) ders alması zorunludur. Ayrıca, bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik (5 ders)

derse yazılabilir.

(3) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, tez ve sanatta yeterlik çalışması danışmanı atan-

dığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz sanatta

yeterlik uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak öğrenci, sanatta yeterlik tez

çalışması dersine yeterlilik sınavını başardığı veya ders ekleme ve silme dönemi geçmişse bir

sonraki yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri,

öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam

edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere kredi sağla-

maz.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce alma-

mış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın teklifi, ilgili anasanat dalı

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya aynı

enstitünün farklı anasanat dallarından alınacak derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini

geçemez. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(5) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurt içi, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve ba-

şarılı olduğu, kendi sanat alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, ana-

sanat dalı kurulunun onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu prog-

rama transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu

programda alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(6) Sanatta yeterlik programları; yurt içi ve yurt dışı beraber sanatta yeterlik programları

şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; Senatonun teklifi, öğ-

retim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belir-

lenir.

Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

Ancak; yüksek lisanstan gelen öğrenciler tez ve sanat eseri önerisi savunma sınavını takip eden

dönemde en az üç kez tez ve sanat eseri izleme sınavına girip başarılı olduktan sonra, lisanstan

gelen öğrenciler ise tez ve sanat eseri önerisi savunma sınavını takip eden dönemde en az dört

kez tez ve sanat eseri izleme sınavına girip başarılı olduktan sonra tezini teslim edebilir.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-

renci yarıyıl başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anasanat dalı kuru-

lunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik programından yüksek lisans
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programına geçebilir. Enstitü anasanat dalı tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğ-

renciler yalnızca tez ve sanat eseri hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun ola-

bilirler.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır. Bu süreleri aşanlar, ders aşamasını tamamlayana kadar yasal mali ge-

reklilikleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya

proje çalışmasını birinci bendinde belirtildiği üzere oniki yarıyıl sonuna kadar tamamlayama-

dığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için

her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar

ile tez sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-

navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş

olanlardan sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde gerekli kredi

yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Tez ve sanat eseri danışmanı atanması

MADDE 58 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu her öğrenci için tez ve sanat eseri danış-

manını ilgili enstitüye önerir. Tez ve sanat eseri danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla kesinleşir. Tez ve sanat eseri danışmanı en geç birinci yarıyılın sonunda atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu ders-

lere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek

ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-

lemleri ilgili anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez ve sanat eseri çalış-

masının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, sanatta

yeterlik çalışması öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi, enstitü ana-

sanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. İkinci tez danış-

manı, doktora yahut sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi de olabilir.

(4) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için; o tarihe kadar en az bir ta-

mamlanmış yüksek lisans tezinde tez danışmanlığı yapmış olması gerekir.
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(5) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anasanat dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu üzerine, danışman öğretim üyelerinin ve enstitü anasanat dalı kurulunun

görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danış-

manın onayı da aranır.

(6) Enstitü tarafından tez ve sanatta yeterlik çalışması danışmanı olarak atanan öğretim

üyeleri ikinci danışmanlar da dâhil enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her

yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri ak-

tarmak üzere, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak sanatta yeterlik uz-

manlık alan dersi adı altında dört teorik ders yükü olarak açabilir. Sanatta yeterlik uzmanlık

alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan yalnızca bir öğrenci için dört teorik ders yükü olarak

gösterilir. Sanatta yeterlik tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak

gösterilir. Ancak ikinci danışmanlar sanatta yeterlik tez çalışması dersini açamaz.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili

uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda

iki kez olmak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır.

(2) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren enstitü

yönetim kurulu tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anasanat

dalı başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç

beşinci yarıyılında lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci yarıyılında ye-

terlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı kurulu tarafından ilgili enstitü ana-

sanat dalında sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kuru-

lunca onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,

farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini

kurar. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden

en az bir üye bulunur. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi se-

çilebilir. Sanatta yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin

sanatta yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100

tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) puan alması gerekir. Bu sınavlardan

herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden ye-

terlik sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olarak her iki

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               5 Ağustos 2013 – Sayı : 28729

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



sınavı da tekrarlanır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edil-

miş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sına-

vından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki

defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak sanatta

yeterlik komitesinin önereceği dersleri almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla ta-

mamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için usulüne uygun olarak

yazılı başvuruda bulunur.

(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) al-

masını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler) in en geç iki yarıyıl içerisinde tamamlanmaları

gerekir. Aksi durumda öğrenci yeterlik sınavına tekrar girmek zorundadır. Yeterlilik sınavını

başarıyla tamamlayanlar, yeni ders almaları önerilmiş olsa bile altı ay içerisinde tez öneri sı-

navına girmek durumundadırlar.

(7) Yeterlik sınavları, danışman/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve enstitü

tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmak zorundadır. Yurt dışında görevlendirilme, hastalık,

jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu durumlar ve enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği

diğer mazeret hallerinde, zamanında yapılamayan sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirle-

yeceği tarih aralığında gerçekleştirilir. Akademik takvimde ilan edilen mazeret sınavlarına ka-

tılacak öğrencinin, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yazılı olarak

bildirmesi gerekmektedir. Öğrencinin mazeretinin kabulü enstitü yönetim kararı ile kesinleşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir

tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi oluşturulur-

ken, sanatta yeterlik tez konusunun da belirlenerek anasanat dalı aracığı ile enstitüye ulaştırıl-

ması gerekmektedir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, danışman ve anabilim dalı baş-

kanlığınca uzmanlık alanları dikkate alınarak önerilen, danışman dışındaki üçü enstitü anasanat

dalı içinden, ikisi enstitü anasanat dalı dışından olmak üzere beş öğretim üyesi arasından öne-

rilen isimlerin sırasına bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üye-

sinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite

toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-

lerde, ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üye-

lerde değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta

yeterlik çalışma önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez ve sanatta yeterlik çalışması

izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle

ilgili Enstitü Anasanat Dalına bildirilir. Sözlü savunma tarihi Enstitü Anasanat Dalı Başkanlı-

ğının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararından sonra Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir. Öğ-

renci, tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş

gün önce komite üyelerine dağıtır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir maze-

reti bulunmadan komiteye süresi içerisinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sı-

nava girmeyen öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi savunma sınavı reddedilmiş

sayılır. Bu durumdaki öğrenci en geç üç ay içinde tekrar öneri sunmak zorundadır. Bu süre so-

nunda da raporunu sunmayan, savunmaya katılmayan veya önerisi reddedilen öğrenci yeterlik

sınavına tekrar girmek zorundadır.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta

yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü

Anasanat Dalı Başkanlığınca tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç

gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve

tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması

izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay

içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta ye-

terlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savun-

mada da reddedilen öğrenci yeterlik sınavına tekrar girmek zorundadır.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen ancak öneri sınavı sonrası ya da

takip eden tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme sınavları sonucunda, tez ve sanatta yeterlik

çalışma konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor ha-

zırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor Enstitü Anasanat Dalı Ku-

rulunun kararından sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez ve sanatta yeterlik

çalışma konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, Ens-

titü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir komite atanabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışma konusu

değişikliği durumunda; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler süresi içinde tekrar tez ve sa-

natta yeterlik çalışma önerisi savunma sınavına ve en az iki kez tez ve sanatta yeterlik izleme

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               5 Ağustos 2013 – Sayı : 28729

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilenler ise süresi için-

de tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi savunma sınavına ve en az üç kez tez ve sanatta

yeterlik izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni tez ve sanatta yeterlik

çalışması konusu önerisinde bulunabilir. Aksi halde, öğrencinin durumu, ilgili Anabilim Dalı

Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi

MADDE 62 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için

tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-

sında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az 5 ay süre olması

gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor su-

nar. Bu raporda o ana kadar tez ve sanatta yeterlik çalışması konusu ile ilgili yapılan çalışma-

ların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya ba-

şarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması, izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin danışmanı, enstitü anasanat dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilir. Yeni atanan danışman gerekli gör-

düğü takdirde öğrenciye ders/dersler aldırabilir. Bu durumdaki öğrenci yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Ayrıca, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan

komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci

başarısız sayılır.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gös-

teren ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna

uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından

belirlenen yayın koşullarını sağlamak zorundadır.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerdiği

isimler arasından, sırasına bakılmaksızın enstitü yönetim kurulunca asil ve yedek olarak belir-

lenir. Ayrıca, Enstitü Yönetim Kurulu önerilen isimler dışından alanıyla ilgili jüri üyesi/üyeleri

atayabilir. Jüri, üçü öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da Yük-

seköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında

görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden, ikinci tez ve sanatta

yeterlik çalışması danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü
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yönetim kurulu, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üye-

lerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine dağıtımı yedek üyeler dahil ens-

titü müdürlüğünün kontrolünde, danışman ve öğrencinin ortak sorumluluğunda yapılır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce

ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle

jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim

edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. sı-

navın tarihi ve yeri enstitülerce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı

için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün

içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü

yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Sınav, tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir,

fakat öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci,

Enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danış-

manının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne

sanatları, anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyun-

culuk, dans öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı jüriye sunmak ve sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır.

(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. 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 reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve gerekli

hallerde enstitü ana bilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanı

da değiştirilebilir. Yeni danışman gerekli görürse öğrenciye toplam yükün 1/3’ünü geçmeyecek

şekilde ders(ler) aldırabilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı

olamayanlar için talepleri halinde 57 nci maddenin (5) bendine göre tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.

(8) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse

onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 64 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlamış
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olduğu sanatta yeterlik tezini/metnini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez

danışmanının kabul yazısıyla birlikte enstitü kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş üç kopya-

sını ve iki elektronik kopyasını ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Bir ay içinde tez ve sanatta yeterlik çalışmasını teslim edemeyen öğrenci, mazeretini

bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir.

Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri takip eden dönem

sonunda yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin ilgili enstitü yönetim kuru-

lunda kabul edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-

lının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler, Sağlık Raporu ve Öğrenime Ara Verme

Mazeretler

MADDE 65 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde,

Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin

sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde enstitüye verilmiş olması gerekir. Zamanında

yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, 3/2/1984 tarihli ve 18301

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür

ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tam teşekküllü bir

sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kabul

edilmesi gerekir. Ancak, ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler

kabul edilemez. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar ile tez sa-

vunma sınavları geçersizdir ve raporlu geçen süreler devamsız sayılır.

(3) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 27 nci maddede belirtilen devamsızlık

sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

İzinler

MADDE 66 – (1) Makul bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğ-

renim ve eğitimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması

halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü alınmak şar-

tıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı

mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz. Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde

öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üzerinden

silinir.
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(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve mazereti nedeniyle süresi

içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sa-

yılırlar. Ancak, başvuru tarihi itibariyle, çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayacağı be-

lirlenen öğrenciler, bu haktan yararlanamaz.

(4) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel ku-

ruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu ens-

titü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(5) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip

eden yarıyıldan itibaren başlar.

(6) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, ve-

rilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi

halinde, enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program

süresine eklenir.

(7) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan

sonra, onbeş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil

eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri bel-

gelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak baş-

vururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca

yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim

süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitelerarası

Kurul tarafından yayımlanan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Se-

nato ve ilgili enstitü yönetim kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 10/10/2010 tarihli ve 27725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

rabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Ağustos 2013 

PAZARTESİ 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 363,56 TL ile en çok 82.101,10 TL arasında değişen; 14/08/2013 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,36 TL, en çok 8.210,11 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 40 Adet Binek Oto, Arazi Taşıtı, Oto Römorku ile 

Çıkma Tır Kabini; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 

Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15/08/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 

numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6706/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 2.020,00 TL ile en çok 41.300,00 TL arasında değişen; 

12/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 202,00 TL, en 

çok 4.130,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Minibüs, Kamyon, Kamyonet, Tanker, 

Çekici, B.Oto, Hurda Araç vb. cinsi 24 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu 

üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/08/2013 tarihinde 

saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6783/1-1 
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FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE 

FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE 

ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİDİR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/107044 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 110 gün) en 

az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon, ve bir 

adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile 

aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. 

İşin adı Günlük ton Taşıma uzaklığı mt) 

Gelen kok  kömürünün silolanması 20 - 

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 300 

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması   20 300 

Kuyruk yüklenmesi 40 - 

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın 

alınması 

15 300 

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın 

silolara taşınması 

6 300 

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun 

sahaya taşınması 

40 m3 300 

Pancar torağının taşınması  35 m3   300-400 

Filtre torağının taşınması 225 m3 Belediye ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müd.’den izin 

alınarak belirlenecek döküm 

sahası 

Taş,kum taşınması  10 m3 Belediye ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müd.’den izin 

alınarak belirlenecek döküm 

sahası 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 19.08.2013 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler,19.08.2013, Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6788/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

A- a) İhale Kayıt -  Dosya No : 2013/99348- 2013/56 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Santral Ünitelerindeki 32 Adet Çatı Fanının 

(Motoru, Elektrik Panosu, Güç Devresi vb, 

Ekipmanları İle Birlikte) Teknik Şartnameye Göre 

Temini ve Montaj İşlerinin Yapılarak Devreye 

Alınması İşi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 21/08/2013      Saat : 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası 

Şb.TR170001000390377120435440 nolu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 6539/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı, 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarf usulü teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen 

tarihte satışa arzedilmiştir. 

1 - Seymen Hurda Müdürlüğü Sahasında 7.000.000 Kg. (%20 töleranslı) muhtelif cins 

demir-çelik hurdası. 

2 - Seymen Hurda Müdürlüğü Sahasında 5.000.000 Kg. (%30 töleranslı) muhtelif cins 

demir-çelik hurdası 

İhale tarihi : 13 Ağustos 2013  İhale Saati : 14,00  İhale yeri: Merkez/ANKARA 

Satış Şartnamesi Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale, İzmir/Aliağa ve Seymen/İzmit Hurda Müdürlüklerinden temin 

edilebilir. 

TEKLİFLER ENGEÇ YUKARDA BELİRTİLEN TARİH VE SAATE KADAR 

KAPALI ZARF İÇİNDE ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ 

MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTI. 

Geçici ve kati teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 

vermekte, veya ihale mevzuunu bölerek ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlara müraacat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0312 384 10 65 -0312 384 03 07 /178-216 

KIRIKKALE HURDA MD. : 0318 224 28 98 

ALİAĞA            “           “ : 0232 625 1120 129-129 

SEYMEN          “           “  : 0262 341 37 97 /124 126 6693/1-1 

—— • —— 

TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 22000 VE DE 33000 TİPİ 

LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE  

5.000 ADET KABA FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/106671 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 5.000 ADET KABA FİLTRE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 29/08/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 50,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6758/1-1 
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ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, Salim 

Gündoğan Sokak 317 ada 108 nolu parsel üzerinde yer alan arsanın satışı 19 Ağustos 2013 

Pazartesi günü saat:14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurum Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Bolu Şube Başkanlığı’ndan (Karaçayır Mah. PTT Cad. No:36/1 BOLU) temin 

edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274 

                 THK Bolu Şube Başkanlığı (0 374) 215 10 69 6760/1-12 

————— 

YEREL İLETİŞİM AĞ ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR 

1.  Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan yerel iletişim ağ anahtarları, 

gerekli olan kabinet, patch panel, patch kablo ve kablolama teknik özelliklerini, montajlama 

işlemleri, tüm fiziksel kurulum, etiketleme, test ve konfigürasyon ayarlarının eksiksiz yapılarak 

teslimi işi 27 Ağustos 2013 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-299-333 6759/1-1 

—— • —— 

DOZER İÇİN YÜRÜYÜŞ POMPASI (HİDROMOTOR) SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/104018 

Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 2 adet Yürüyüş 

Pompası (Hidromotor) alımı ve araca montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Liebherr marka 2003 

model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 2 adet 

Yürüyüş Pompası (Hidromotor) (Parça No: 5801088) 

alımı ve araca montajı işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde 

temin edilerek araca montajı yapılacaktır. 
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3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 26/08/2013 - 14.00 

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler 26/08/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6660/1-1 

—— • —— 

Standard advertisement for local publication 

of local open tender procedures 

 

Construction of the Common Use Facility  

(CUF) in Tokat under the Operation of  

"Big Partnership of Small Industrialists" 

EuropeAid/134954/M/WKS/TR 

 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 

Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate 

(MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for the construction of an Administrative 

Building, a Factory Building, etc. based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction 

(Red Book - First Edition 1999) in Tokat, Turkey with financial assistance from the the Multi-

annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the 

Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in 

Turkey. The tender dossier is available for inspection at Regional Competitiveness Programme 

Coordination and Implementation Directorate (RCP-CID), TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 23, 

İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, TURKEY/published on the 

EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

and on MoSIT/RCP-CID website: 

https://ipa.sanayi.gov.tr. 

The deadline for submission of tender is 04.10.2013 at 12:00 p.m. (local time). Possible 

additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and on  

MoSIT/RCP-CID website: https://ipa.sanayi.gov.tr. 6749/1-1 
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BACAGAZI ARITMA TESİSİ TEMİZ GAZ ANALİZ ÖLÇÜM  

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın alma 

Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/98379 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli / BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0. 224. 873 73 47-48-49  

Faks : 0.224. 873 73 46 

c) Elektronik posta adresi : orhaneli@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Açık İhale, Miktarı Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işin toplam 

süresi 135 gündür. Ayrıntılar şartnamede 

belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/08/2013 Pazartesi Günü 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 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.10. Sistemde kullanılan tüm malzemenin marka, model, adet, birim fiyatları ile 

birlikte işçilik mühendislik gibi tüm gider kalemleri içeren birim fiyat teklif cetveli,  teklifte 

verilecektir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Her teklif sahibi Sürekli gaz analiz ölçüm sistemi yaptığını ve başarılı bir şekilde 

tamamlayarak işletmeye aldığını ispat eden açık ve detaylı bilgiyi ihtiva eden iş bitirme belgesini 

teklifi ile birlikte sunacaktır. İsteklilerce, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az %25’i 

oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş 

yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

zorunludur. 

4.3.2. İstekliler yukarıda ayrıntısı verilen belge ve bilgileri teklif ekinde vereceklerdir. 

Belirtilen belge ve bilgileri teklifle birlikte vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. NDIR Emisyon ölçüm sistemleri kurulumu, in-situ tip ölçüm sistemleri kurulumu, 

UV gaz analiz ölçüm sistemlerinin kurulumu. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulumu. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL (Elli Türk Lirası) doküman bedelini 

EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Yüklenici firma ile götürü 

bedel sözleşme düzenlenecektir.  Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6714/1-1 
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YOL ASFALT KAPLAMA (AŞINMA VE BİNDER TABAKASI) YAPIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesine 

ait yol asfalt kaplama (aşınma ve binder tabakası) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Denizli Ankara Karayolu 18. Km. Bölge Müdürlüğü 

Binası DENİZLİ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesine ait yol asfalt 

kaplama (aşınma ve binder tabakası) yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : DENİZLİ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 8.040.000.-TL 

f) Geçici Teminatı : 562.800.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü yol yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Denizli 

Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Denizli Ankara Karayolu 18. 

Km. Bölge Müdürlüğü Binası DENİZLİ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6794/2-1 
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E.N.H.İ.B./ 8.8.1 SARIYAR BÖLGESİ ENERJİ İLETİM HATTI GRUBUNUN PERİYODİK 

KONTROL VE BAKIM-ONARIM İŞLERİ YAPTILACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

                                                                             ANKARA 

E.N.H.İ.B./ 8.8.1 Sarıyar Bölgesi Enerji İletim Hattı Grubunun Periyodik Kontrol ve 

Bakım-Onarım İşlerinin yaptırılmasıyla ilgili hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/107054 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No:254 06105-Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL:0.312.397 24 00 FAX:0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : E.N.H.İ.B./ 8.8.1 Sarıyar Bölgesi Enerji İletim 

Hattı Grubunun Periyodik Kontrol ve Bakım-

Onarım İşlerinin Hizmet Alımı Yoluyla 

Yaptırılması  

b) Yapılacağı yer : ANKARA  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No:254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 Çarşamba günü, Saat 10:00 

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 ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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, ilgili 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, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 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 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin 

ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  
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a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini /verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı 

Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup 
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için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.  

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir.  

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.4.1. Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 

No:254 06105Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksanmış) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 6770/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR  

RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu İşler : 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat 

sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır. 

1) - Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Cihanköy mevkii, 2.100,00 hektar alana sahip, G22c4, 

H22b1 ve H22b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3211439 erişim nolu saha, 

 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 0699000 0699000 0706000 0699000 0698000 

Yukarı (X) 4491000 4489000 4486000 4484000 4492500 

 

2) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Sölöz mevkii, 1.147,66 hektar alana sahip, H22b1ve H22b2 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3211440 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0691000 0700000 0701683 0701750 

Yukarı (X) 4475500 4477000 4476407 4475000 

 

3) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Örnekköy mevkii, 1.531,00 hektar alana sahip, H22b1 

paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3211441 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 0693000 0695000 0691000 0691000 0695140 

Yukarı (X) 4480000 4480000 4478000 4483000 4482723 

2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 0698258 0698500 0698500 0698000 0697000 

Yukarı (X) 4482516 4482500 4479250 4480000 4480000 

 

4) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Yaylacık mevkii, 754,01 hektar alana  sahip, H21c1 ve H21c2 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3244456 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y) 0664490 0664049 0665000 0665000 0659000 0659000 

Yukarı (X) 4453490 4454000 4454000 4452112 4452369 4453370 
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5) Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Koçu mevkii, 4.650,00 hektar alana  sahip, H21c3 ve H21c4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3244453 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 0660000 0664000 0666000 0658000 0656000 

Yukarı (X) 4437000 4434000 4431000 4429500 4437000 

 

6) Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Aktaş mevkii, 4.800,00 hektar alana  sahip, İ21b4 ve 

İ21c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3248839 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0654000 0660000 0660000 0654000 

Yukarı (X) 4409000 4409000 4401000 4401000 

 

7) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, M.Sarnıç mevkii, 4.800,00 hektar alana  sahip, 

İ20b1 ve İ20b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3248840 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0611000 0619000 0619000 0611000 

Yukarı (X) 4421000 4421000 4415000 4415000 

 

8) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güvem mevkii, 4.000,01 hektar alana  sahip, 

İ20b2, İ20b3 ve İ21a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3257692 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0622000 0632000 0632000 0622000 

Yukarı (X) 4415000 4415000 4411000 4411000 

 

9) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Bahariye mevkii, 4.768,95 hektar alana  

sahip, İ20b2 ve İ20b3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3257693 erişim nolu saha, 

 

1.Poligon 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 0624350 0624494 0627000 0627000 0622000 0619000 0619000 0623268 

Yukarı (X) 4420500 4420999 4421000 4415000 4415000 4415000 4421000 4420999 

 

10) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güveçdere mevkii, 1.165,78 hektar alana sahip, 

İ20b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3269674 erişim nolu saha, 
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1.Poligon 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 0621000 0621099 0623267 0617600 0617600 0617620 0617600 0617600 

Yukarı (X) 4422000 4422000 4420999 4421000 4424960 4424960 4425012 4426000 

1.POLİGON 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 

Sağa (Y) 0618868 0618500 0621000 

Yukarı (X) 4425999 4423200 4422045 

2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 

Sağa (Y) 0625000 0625000 0624494 

Yukarı (X) 4422760 4421000 4421000 

3.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0621600 0623056 0625000 0625000 

Yukarı (X) 4425999 4425999 4424698 4424692 

 

11) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Karapınar mevkii, 1.979,75 hektar alana  sahip, 

I20b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3275450 erişim nolu saha, 

 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 0612000 0617000 0617000 0612000 

Yukarı (X) 4424959 4424960 4421000 4421000 

 

2- Tahmin Edilen Bedel : 

 

Sıra 

No İlçe Mevkii 

Kaynağın 

Cinsi 

Alan  

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Orhangazi Cihanköy 
Jeotermal 

Kaynak 
2.100,00 34.606,00 1.038,18 21.08.2013 14:00 

2 Orhangazi Sölöz 
Jeotermal 

Kaynak 
1.147,66 25.136,00 754,08 21.08.2013 14:10 

3 Orhangazi Örnekköy 
Jeotermal 

Kaynak 
1.531,00 25.655,63 769,66 21.08.2013 14:20 

4 Nilüfer Yaylacık 
Jeotermal 

Kaynak 
754,01 25.136,00 754,08 21.08.2013 14:30 
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Sıra 

No İlçe Mevkii 

Kaynağın 

Cinsi 

Alan  

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

5 Orhaneli Koçu 
Jeotermal 

Kaynak 
4.650,00 74.717,50 2.241,52 21.08.2013 14:40 

6 Büyükorhan Aktaş 
Jeotermal 

Kaynak 
4.800,00 77.077,00 2.312,31 21.08.2013 14:50 

7 M.Kemalpaşa M.Sarnıç 
Jeotermal 

Kaynak 
4.800,00 77.077,00 2.312,31 21.08.2013 15:00 

8 M.Kemalpaşa Güvem 
Jeotermal 

Kaynak 
4.000,01 64.493,16 1.934,79 21.08.2013 15:10 

9 M.Kemalpaşa Bahariye 
Jeotermal 

Kaynak 
4.768,95 76.588,58 2.297,65 21.08.2013 15:20 

10 M:Kemalpaşa Güveçdere 
Jeotermal 

Kaynak 
1.165,78 25.136,00 754,08 21.08.2013 15:30 

11 M.Kemalpaşa Karapınar 
Jeotermal 

Kaynak 
1.979,75 32.714,47 981,43 21.08.2013 15:40 

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin : 

a) Alınacağı Yer : Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire 

Başkanlığı. Bursa İl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. 

Arabayatağı Yıldırım/BURSA 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

200,00 TL bedel karşılığında satın almaları 

zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bursa İl Özel 

İdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

4 - İhalenin : 

a) Yapılacağı Yer : Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 

Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 

Osmangazi/BURSA 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 

5 - Tekliflerin : 

a) Verileceği Yer : Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 

Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 

Osmangazi/BURSA 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 21.08.2013 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 
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6 - İhaleye Katılma Belgeleri : 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 

vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 

komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

İlan olunur. 6480/1-1 

—— • —— 

SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tarafından Somali Mogadishu’da yatılı meslek lisesi inşaatı ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teslim alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul”  adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 750,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09 EYLÜL 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6755/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 1.500 adet. 

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40 KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin 

herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar. 

- KPSS Puanının Yılı : 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel 

Seçme Sınavları 

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak 

yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

II- SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 07 Eylül 2013 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara ve 

İstanbul'da tek oturum halinde yapılacaktır. 

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 

yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 

(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında 

yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 

düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca 

ilan edilecektir. 

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak. 

- Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 

olmak (1 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar) 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği 

Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez 

katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 

belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.  

- 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının 

KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak 

kaydıyla,  başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 7.500 aday arasında 

bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 
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- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 

olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. 

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 

haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 

IV- SINAV BAŞVURUSU: 

- Başvurular 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü 

saat 17:30’da sona erecektir. 

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki 

Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına 

ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. 

- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısının imzalı bir örneği 

ile kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişlerini, sınava girecekleri salonun görevlisine teslim 

etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda 

meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları 

gerekmektedir. 

V- SINAV KONULARI: 

- Sınav konuları aşağıdaki gibidir: 

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, 

Kamu Maliyesi 

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, 

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar 

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza 

Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras 

Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç) 

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi 

VI- DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı 

sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 

65'ten aşağı olmaması gerekir. 

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde 

puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. 

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
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- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, 

yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

- Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet 

sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı 

olarak bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde 

karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

VIII- DİĞER HUSUSLAR: 

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik 

numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.  

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 

beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 

(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir. 

- Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur.  

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 

başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

İlan olunur. 6801/1-1 

—— • —— 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet 

fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise 

ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekir. 
 

BÖL. ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI 
DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. 
AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İstatistik Bölümü    

İstatistik Teorisi  1 Uyarlı kalman filtresi üzerine çalışmış olmak. 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
   

İngilizce Mütercim 

Tercümanlık 
 1 Dil öğretimi alanında doktora yapmış olmak. 

Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
   

Arapça Mütercim 

Tercümanlık 
 1 

Modern Arap Edebiyatı alanında doktora yapmış 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
   

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum  
1  

En az 2 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olup,  

Postpartum kanamalar ve anne ölümleri ile ilgili 

uluslararası yayını olmak. 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
 1 

Kalp-akciğer makinesini kullanarak büyük 

hayvan deneyi yapmış olmak. 

Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 
 1 

Radyoterapinin tükrük bezleri üzerine etkisi ile 

ilgili uluslararası yayını olmak. 

TOPLAM 1 5  

 6738/1-1 
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Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden: 

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI 

GENEL BİLGİLER 

Bankamız ilk olarak 1877 sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27.11.1975 tarih ve 13 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk 

hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 

A.Ş. (DESİYAB) adı altında kurulmuştur. Kuruluş işlem ve faaliyetleri 1983 yılında yeniden 

düzenlenmiş, unvanı 15.07.1988 tarihinde “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş 

ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmesine olanak sağlanmıştır. 

20.01.1989 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararıyla T.C. Turizm Bankası A.Ş. tüm aktif 

ve pasifleriyle, Türkiye Kalkınma Bankasına devredilmiş, böylece Bankanın hizmet verdiği 

alanlara turizm sektörü de eklenmiştir. Son olarak, Banka’nın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı 

Kanun, 14.10.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 

15 inci maddesine göre, Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli 

personel eli ile yürütülmektedir. Banka personeli, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Kanunu’nun 4 üncü maddesinin c fıkrası hükümlerine tabidir. 

Kamu sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin 

ilgili olduğu mercii, “Başbakanlık”tır. Genel Müdürlüğü Ankara’dadır ve İstanbul’da bir adet 

şubesi bulunmaktadır. 

Bankamızın amacı, Türkiye’nin kalkınması için anonim şirket statüsündeki teşebbüslere 

kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme 

desteği sağlamak, yurt içi ve yurt dışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, 

sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak 

yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır. 

Banka sermayesinin 500 milyon TL’si kayıtlı, 160 milyon TL’si ise ödenmiştir. Ödenmiş 

sermayesinin %99,08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olup geri kalan kısmı ise 

İMKB’de işlem görmektedir. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, gerek bankacılık sektörünün genel görünümü içinde, 

gerekse kalkınma ve yatırım bankaları kategorisinde farklı ve giderek önemi artan bir bankacılık 

örneğini temsil etmektedir. Uzun vadeli kaynaklara dayalı kalkınma bankacılığı alanında 37 yılı 

aşan tecrübesi ile ülke kalkınmasının finansmanına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Başta 

enerji, enerji verimliliği, imalat sanayi, sağlık, turizm olmak üzere, bir çok alanda özel sektör 

yatırımlarını finansal olarak desteklemektedir. KOBİ’lere toptan bankacılık kanalıyla ulaşarak 

ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Bankamız aktif büyüklüğü 3.000.000.000 TL’yi geçmiş olup 

net karımız 2012 yılında geçmiş döneme göre %84 oranında artış göstererek 43.6 milyon TL 

olmuştur.  

UZMAN YARDIMCILARI YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL 

HAKLAR VE DİĞER İMKÂNLAR 

Uzman yardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygun 

görülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olarak savunmak 

suretiyle uzmanlığa atanırlar. Uzman olarak atanmış bulunanlar; beş yıllık fiili hizmet süresini 
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tamamlamaları, Kıdem Sınav Kurulu tarafından belirlenecek konularda tez hazırlamaları, bu tezin 

Kıdem Sınav Kurulu tarafından kabulü ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde 

kıdemli uzman olarak atanabilirler. 

Bankamızda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Kıdemli Uzman olmak üzere toplam 252 

ihtisas personeli bulunmaktadır. 

Uzman Yardımcılığına atanacakların alacakları ücret, her üç ayda bir ödenen 

ikramiyelerle birlikte ortalama 3.000 TL civarındadır. 

İhtisas personeli gerekli hallerde geçici görevle yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde 

bulunmaktadır. Yurt içi görevlendirmelerde günlük yevmiye 46 TL olup konaklama ücretinin 216 

TL’ye kadar olan kısmı Bankamız tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışı görevlendirmelerde ise 

günlük yevmiye tutarı 150$ olup konaklama ücretinin 150$’a kadar olan kısmı ile gidiş dönüş yol 

ücretleri Bankamız tarafından karşılanmaktadır. 

 KPDS sonucu esas alınmak suretiyle derecesine göre brüt 427 TL ile 160 TL arasında 

yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Ayrıca personele eğitim durumuna göre brüt 128 TL ile 64 

TL arasında eğitim tazminatı ödemesi yapılmaktadır. 

Banka karının birinci temettüden sonra kalan kısmının, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 

5'e kadar olan bölümü, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak ve Banka Yönetim 

Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere, personele temettü olarak 

ödenebilmektedir. 

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER 

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ’ye sınavla; 

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 

yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 10 Uzman Yardımcısı, 

- Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliğinden birini bitirmiş 

olanlardan 7 Uzman Yardımcısı  

olmak üzere toplam 17 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 14 Eylül 2013 

tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

A) Sınava başvuracak adayların; 

1 - a) Türk vatandaşı olması, 

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmaması, 

ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması, 
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d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü 

bulunmaması, 

e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış 

olması, 

f) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması. 

g) 01/01/2013 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması, 

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk 

koşullarına elverişli olması, 

h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla 

girmemiş olması, 

2 - Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 

2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan; 

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların 

KPSS26, KPSS32, KPSS35, KPSS40, KPSS45, KPSS51, KPSS53, KPSS55, KPSS61, KPSS 73, 

KPSS76 veya KPPS113 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 180 aday içerisinde bulunması, 

- Hukuk fakültelerinden mezun olanların KPSS11, KPSS12, KPSS13, KPSS15, KPSS21 

veya KPSS103 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 20 aday içerisinde bulunması, 

- Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların 

KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 

puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 100 aday 

içerisinde bulunması, 

- Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, 

KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 40 aday içerisinde bulunması, 

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava 

çağrılacaktır.) 

3 - Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun 

olanlar için ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test 

sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına 

sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde 

gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 

2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 50 puan almış olması, 

- Hukuk fakülteleri mezunları için ise ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde 

yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin 

birinden) en az 42 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 70 puan almış 

olması, 
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4 - Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 

230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın 50 TL (Elli Türk 

Lirası) yatırılması 

gerekmektedir. 

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler: 

Sınava girmek isteyen adaylar 07/08/2013–19/08/2013 tarihleri arasında 

www.kalkinma.com.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına 

uygun olduğu belirlenen adaylar anılan internet sitesinden temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru 

Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir. 

1) 2 adet vesikalık fotoğraf, 

2) KPSS Sonuç Belgesi (Geçerli KPSS ve KPSS yabancı dil doğru cevap sayısı farklı 

yıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.), KPDS veya YDS 

sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesinde yabancı dil şartı sağlanmıyorsa),  

3) Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 

230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırıldığına dair 

dekontun aslı. 

Adaylar, Giriş Sınavı Başvuru Formunu ve eklerini 26/08/2013 tarihi saat 17:30’a kadar 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları 

Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Başvuru evrakları eksik olan, evraklarında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı 

Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.kalkinma.com.tr adresinden 

ilan edilecektir. Adaylara 09/09/2013-13/09/2013 tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr 

internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav 

Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile 

birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek 

zorundadırlar. Sınava cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik araçlarla girilmesi kesinlikle 

yasaktır. 

D) Yazılı Sınav ve Konuları: 

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 20 genel 

kültür genel yetenek ile 100 alan bilgisi olmak üzere toplam 120 sorudan oluşacaktır. 

- Sınav konuları;  

Genel kültür genel yetenek konuları; 

- Güncel sosyal ve ekonomik olaylar  

- Türkçe Dilbilgisi 

- Matematik 

- Türkiye Coğrafyası  

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

I - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar 

için; 

- Mikro İktisat 
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- Makro İktisat  

- Para-Banka ve Finansal Piyasalar  

- İşletme İktisadı  

- Finansal Matematik 

- Muhasebe  

* Genel Muhasebe 

* Maliyet Muhasebesi  

- Hukuk  

* Anayasa Hukuku 

* İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı ) 

* Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)  

* Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)  

* Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)  

* İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)  

- Mali Analiz 

II - Hukuk fakültesinden mezun olanlar için; 

- Hukuk  

* Hukukun Temel İlkeleri  

* Anayasa Hukuku 

* İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı) 

* Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)  

* Borçlar Hukuku  

* Ticaret Hukuku  

* İcra ve İflas Hukuku  

* Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri) 

III - Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için; 

- Mühendislik  

* Matematik ve mühendislik uygulamaları  

* Sayısal mantık tasarımı 

* Bilgisayar mimarisi  

* Veri haberleşmesi  

* Bilgisayar programlama  

* Bilgisayar ağları  

* Veri yapıları ve algoritmalar 

* İnternet ve bilgi güvenliği  

* Ağ ve bilgi güvenliği 

* Genel matematik  

* Genel istatistik  

* Olasılık hesapları  

IV- Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için; 

- Endüstri Mühendisliği  

* Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir)  
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* İstatistik  

* Yöneylem Araştırması  

* Yatırım Analizi  

* Servis Sistemleri  

* Üretim Planlama ve Kontrolü  

* Benzetim  

* Yönetim ve Organizasyon  

* Finansal Modelleme 

sorularından oluşacaktır. 

- Sınavda hesap makinası vb. kullanılmayacaktır.  

E) Değerlendirme 

- Yazılı sınava katılan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere 

yapılacak sıralamada hukuk fakülteleri mezunlarından ilk 4 aday, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından ilk 36 aday, mühendislik fakültelerinin 

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve 

Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından da ilk 20 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son 

sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir. 

- Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi 

düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil 

kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurul 

üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.  

- Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları 

şarttır. 

- Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik 

ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonuca göre; hukuk ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu ve mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliği 

bölümü mezunu ile diğer mühendislik bölümleri mezunu adayların giriş sınavı puanı ve başarı 

sırası belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim 

durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil 

aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir. 

- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en 

geç 5 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye 

Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN 

nolu hesabına 40 TL (Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu 

ile birlikte Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile 

faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek 

diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan 

edilecektir. 

Giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) 

ilan edilecek, ayrıca kazananların adreslerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. 6796/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


