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Tunceli Üniversitesinden:
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tunceli Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Tunceli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim

ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen, yarıyıl, sınav dönemleri,

dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabil-

mesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sı-
navlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

d) Enstitü: Tunceli Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde ens-
titüler için belirlenen anabilim dallarını,

f) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim dallarının başkanlarını,

g) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığında, varsa yardım-
cıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, EABD başkanları ve müdür yardım-
cılarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Kredi: EYK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir
lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuar/klinik ça-
lışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
j) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders dönemlerinden birinde ha-

zırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendi-
rilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

k) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik veya doktora tezini,
m) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
n) Üniversite: Tunceli Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Programlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretimi; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşur.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 5 – (1) Enstitülerdeki anabilim dallarına alınacak öğrenci sayıları ilgili EABD

kurulunun görüşü alınarak EYK tarafından kararlaştırılır ve Rektör tarafından onaylanır.
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(2) Rektörlük tarafından her yarıyıl başında, enstitülerin öğrenci alacakları anabilim
dallarındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının adları, her programa alınacak öğrenci
sayısı, son başvuru tarihi, bilim sınavı tarihi, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler
ilan ile duyurulur.

Başvuru
MADDE 6 – (1) Herhangi bir lisansüstü öğretimine başvuracak öğrenci adayları, Rek-

törlük tarafından verilen ilanda belirtilen usul ve şartları yerine getirip istenilen belgeleri bir
dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne sunarak başvurularını yaparlar. Başvuru ve kayıt için
adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara
kontenjan dâhilinde kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar
Türkçe dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili EYK karar verir.

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ALES puanı, lisans

başarı notları, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üni-
versitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya YDS veya eşdeğer sınavların ya da enstitü tara-
fından yapılacak olan yabancı dil sınavının puanı ve bilim sınavı sonucu değerlendirilerek ilgili
lisansüstü programına kabul edilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına müracaatta,
ilgili puan türüne göre adayda ALES’ten en az 55 puan alma şartı aranır. Başvuru için asgari
başarı düzeyleri ilgili EYK kararı ile tespit edilir. Bu durum ilanda belirtilir.

(2) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçe-
vesinde, yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek dere-
cede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü prog-
ramlarına ilgili anabilim dalının da görüşü alınmak suretiyle sınavsız olarak kabul edilirler.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ilgili alanda bir lisans veya yük-
sek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Ve-
teriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derece-
sine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uz-
manlık yetkisine sahip olmaları, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en
az 55 ile alanıyla ilgili olarak KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 alma-
ları gerekir. Bunlardan;

a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda;  ALES’ten en az 80 puan
alması ve lisans mezuniyet notunun en az 75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması,
KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınavlardan birinden en az 55 alması,

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; başvurulan programın puan türünde stan-
dart ALES puanı en az 55 ile alanıyla ilgili olarak KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınav-
lardan en az 55 alması,

c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun
65, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması şartı aranır,

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar dışındaki bö-
lümlerde ALES sözel kısmından yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 55, lisans dip-
loması ile başvuranların en az 80 standart puanına sahip olmaları, lisans diploması ile başvuran
adayların not ortalamasının en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması ve KPDS,
ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Enstitü Yönetim Kurulunca, sınav ve bilim sınavı jürilerine ilişkin iş-

lemler belirlenerek enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir. Lisansüstü öğretim için
aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Lisansüstü öğretimine başvuran adayların bilim sınavı için EYK, ilgili EABD’nin,
yoksa yakın EABD’lerin programında görevli öğretim üyeleri arasından üç ya da beş kişi asil,
iki kişi de yedek olmak üzere bir jüri oluşturur.

b) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin
yapılabilmesi için bilim sınavı notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Bilim sınavının yazılı
olarak yapılması gerekir.

8 Eylül 2013 – Sayı : 28759                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



c) Tezli yüksek lisans öğretimi programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sa-
yılabilmesi için; mezuniyet notunun % 20, ALES puanının % 50, bilim sınavı notunun % 20
ve KPDS, ÜDS veya YDS notunun veya enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavı
notunun en az 50 puan olması koşulu ile % 10’u alınarak elde edilecek puanların toplanması
sonucuna göre değerlendirme yapılır. En yüksek puandan başlanarak adaylar sıralamaya tabi
tutulur, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve kontenjan sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir.
Yüksek lisans programına giriş için belirlenen asgari başarı notu 60 puandır. Eşitlik olması ha-
linde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet no-
tunun % 40’ı alınıp aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, adaylar
en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday be-
lirlenir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Doktora programlarında; ALES puanının % 50, mezuniyet notunun % 20, bilim sı-
navı notunun %20 ve KPDS, ÜDS veya YDS notunun % 10’unun alınıp toplanması ile elde
edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan
edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı
notu 65 puandır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Sanatta yeterlik sınavında ALES standart puanının %50’si, Üniversitelerarası Kurul
tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yetenek değerlendirmesi,
portfolyo incelemesi sonucunun % 20’si, mülakat ve yazılı puanının %10’u ve lisans not orta-
lamasının % 5’i ve yüksek lisans not ortalamasının %5’i, lisans diploması ile başvuran adaylar
için ise lisans not ortalamasının % 10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve
üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan
fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde
ALES puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

f) Temel Tıp bilimlerinde doktora sınavında Temel Tıp puanının veya ALES standart
puanının % 50’si, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ALES standart puanının % 50’si esas
alınır. Her iki alan mezunları için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınav-
larından alınan puanın % 10’u, yazılı ve mülakat puanının % 30’u ve Tıp Fakültesi, Diş He-
kimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans not ortalamasının % 10’u, diğer mezunların
ise yüksek lisans not ortalamasının % 10’u alınır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav
% 30 olarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda 100 üzerinden 65 ve üze-
rinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Kazanan aday sayısının ilan edilen sayıdan fazla olması
durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puan eşitliği halinde ALES ya da
Temel Tıp puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 9 – (1) Başvuruda bulunan adaylarla ilgili gerekli inceleme tamamlandıktan

sonra lisansüstü öğretime kabul edileceklerin listeleri EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan
edilir.

(2) Enstitü tarafından belirlenen tarihler arasında adayların kayıt işlemleri yapılır. Be-
lirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan, kayıt için şahsen başvurmayan ve istenilen bel-
geleri tamamlamayan veya EYK’ca mazereti kabul edilmeyen adaylar, kayıt haklarını kaybe-
derler.

(3) Bir öğrenci, lisansüstü programlardan yalnız birine kayıtlı olabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Derslerin Açılması ve Ders Kayıtları, Devam Mecburiyeti
Öğretim programları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulunca açılması öngörülen bölümlerde enstitüler,

lisansüstü öğretim programları düzenler ve yürütür. Bu öğretim programları Senato ve enstitü
kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra uygulanır.

(2) Enstitüler, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve ku-
ruluşlarıyla ortak program yürütmeye ve işbirliğine Rektörün onayını alarak karar verebilir.

Lisansüstü programlar
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlar, tezli ve tezsiz, birinci ve ikinci öğretim yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programından oluşur. Bilimsel hazırlık programları ve
kurslar da açılabilir.
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Derslerin açılması
MADDE 12 – (1) Senato tarafından onaylanarak öğretime başlayan EABD’lerin Senato

tarafından onaylanan derslerinden hangilerinin öğretime açılacağı, EABD başkanlığının önerisi
üzerine EYK’lerde görüşülüp karara bağlandıktan sonra, enstitüler tarafından yarıyıl başında
duyurulur.

(2) Anabilim dalının açılmasını istediği dersler, her yarıyılda dersler başlamadan en az
iki hafta önce enstitüye bildirilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz ve açılmayan ders-
lere öğrenci kaydedilemez.

Ders sorumluluğu
MADDE 13 – (1) Yükseköğrenim programındaki lisansüstü dersler, sadece öğretim

üyeleri tarafından verilir. Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda yalnızca dokuz kredilik kısmı ücret-
lendirilmek kaydıyla yüksek lisans ve doktora lisansüstü eğitim programları  çerçevesinde en
fazla on iki kredilik ders açabilir.

Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik tak-

vim Senato tarafından belirlenir. Öğretim dönemlerinin her yarıyılı en az ondört haftadır. Bu
süreye sınav dönemleri dâhil değildir.

Öğretim birimi
MADDE 15 – (1) Kredi, öğretim birimidir ve bir kredi, sınav dönemi hariç, ondört haf-

talık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik, iki saatlik laboratuar, dört saatlik proje,
atölye ya da bağımsız klinik çalışmalarının karşılığıdır. Dersin kredisi ise teorik ve varsa pratik
çalışmalar için hesaplanan kredilerin toplamı kadardır.

Programa kayıt yaptırma ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) İlgili enstitüye girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıtlarını, her

yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmak zorundadır. Öğrenciler enstitü
kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte uygun gördükleri
dersleri belirleyerek enstitüye teslim eder ve programa kayıt yaptırma işlemlerini tamamlar.
Öğrenci, tez, yeterlik, dönem projesi ve bitirme aşamasında bulunuyorsa bulunduğu aşamaya
ilişkin programa kayıt yaptırma işlemlerini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, bulundukları
programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Belirlenen
süre içinde mazeret belirtmeyerek kaydını yaptırmayan veya bildirdiği mazereti EYK’ca kabul
edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim programlarına katılamaz ve bu süreyi kullanmış
sayılırlar. Mazereti EYK’ca kabul edildiği takdirde öğrenci, öğretimin başladığı ilk iki hafta
içinde kaydını yaptırabilir.

(2) Öğretimin herhangi bir aşamasında bulunan öğrenci her dönem programa kayıt yap-
tırmak zorundadır. Kayıt yaptırmadığı takdirde, o dönem programa devam edemez. Kayıt iş-
lemleri elektonik ortamda veya bilgisayarda doldurulan formlarla gerçekleştirilir.

(3) Öğrenci danışmanının ve ana bilim dalı başkanlığının bilgisi dâhilinde o yarıyıl için
aldığı derslerin bazılarını dersler başladıktan en çok iki hafta içinde programdan çıkarabilir
veya programa ekleyebilir.

(4) Bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alınabilir. Ancak; tez, seminer ve dönem projesi
kredisiz olduğundan bunlar 15 krediye dâhil edilmez.

(5) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Senato tarafından kararlaştırılan uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar ilgili EYK tarafından
uygulanır.

Devam mecburiyeti
MADDE 17 – (1) Öğrenci; programına aldığı derslerin en az % 70’ine, uygulamalı

derslerin ise en az % 80’ine katıldığı, proje, ödev, seminer, uygulama ve benzerlerini süresi
içinde ve başarılı olarak tamamladığı takdirde kaydolduğu dersin bir genel sınavına girebilir.

(2) Lisansüstü programda bulunan bir öğrenciye programındaki her bir dersten en az
bir ara sınav yapılır. Ayrı nitelikteki bazı derslerde uygulama ve uzmanlık alanı özel konuları,
seminer, proje ve benzerleri ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılarak bu değerlendirmeler de
ara sınav yerine kullanılabilir.

(3) Öğrencinin tekrar etmesi gereken dersin veya derslerin sonraki yarıyılda açılmaması
halinde, EYK kararı ile öğrenci en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir. İzinli sayıldığı süre içinde
öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Dersin/derslerin açılamaması durumunda ise,
danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine EYK kararı ile ders/dersler öğrencinin
programından çıkarılarak, yerine başka ders/dersler verilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanan sınav programları,

sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün,
saat ve yerde yapılır. Sınavlar her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak
yapılır. Ancak, gerektiği hallerde EABD başkanlığının önerisiyle, EYK sınavın sözlü veya pra-
tik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(3) Anabilim dalı başkanı sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlar. Sı-
navlar sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü
Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanı tarafından be-
lirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınav sonuçları ve sınav evrakının, sınav haftasını
takip eden en geç üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi
gerekir. Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilân edilir ve sınav evrakları enstitüde bir yıl saklanır.

(4) Öğrenci, sınav sonucuna enstitü müdürlüğü nezdinde sınav sonuçlarının ilanından
itibaren en geç bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz edilen sınav evrakı, ders sorumlusu tara-
fından incelenir. Maddî hata varsa, anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün onayı ile dü-
zeltilebilir. Ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve
geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Ma-
zeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe
ile enstitü yönetimine başvurmak zorundadır. Mazereti kabul edilen öğrenciye bir sonraki ya-
rıyıl başlamadan önce bir sınav hakkı verilebilir.

Değerlendirme
MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için genel sınavlarda yüksek lisans öğ-

rencilerinin 100 üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin ise en az 80 almaları ve ara sınav
ile genel sınavın aritmetik ortalamalarının yüksek lisans öğrencileri için en az 65, doktora öğ-
rencileri için en az 75 olması gerekir.

(2) Başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak he-
saplanır.

(3) Ayrı ders niteliğindeki proje, klinik, uygulama ve benzerlerinden yarıyıl içinde alı-
nan not, enstitü kurulunca belirlenmek şartıyla, başarı notu sayılabilir.

(4) Bütün programlarda; seminer, dönem projesi, uzmanlık alanı dersi ve tez değerlen-
dirmeleri, başarılı/başarısız şeklinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Öğrenci, Bilimsel Hazırlık Programları,

Yatay Geçiş, İntibak ve Kayıt Dondurma
Özel öğrenci
MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile başvurdukları anabilim dalına
özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.

(2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gere-
ken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Özel öğrenci, her yarıyıl normal bir öğrenci kadar ders alabilir.
(5) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğünce du-

rumlarını belirten bir belge verilebilir.
(6) Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt

yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu,
anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile özel öğrenci statüsünde aldığı kredilerin % 50’si-
ni geçmemek koşulu ile öğrenim kredisinden sayılabilir.

(7) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir
öğrencinin bulunması gerekir.

Yatay geçiş ve intibak
MADDE 21 – (1) Üniversite bünyesinde bulunan enstitülerdeki yakın ilişkili anabilim

dallarında veya Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer lisansüstü

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   8 Eylül 2013 – Sayı : 28759

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



programlarda bulunan bir öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran
adayların geldikleri yükseköğretim kurumunda tezli veya tezsiz yüksek lisans programında bir
yarıyılda en az dokuz kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması gerekir. Yatay geçişle alınacak
öğrenci sayıları, ilgili EABD başkanlıklarının önerileri üzerine, EYK’de görüşülerek ilan edilir.
Başvuru yapacak öğrencinin dilekçesine; kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve al-
dığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi ekle-
mesi zorunludur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu öğrenciden, başvuru için başka belgeler de isteyebilir ve
lisans öğretimindeki yatay geçiş koşullarına benzer başka koşullar koyabilir. Bütün bu koşullar
ve istenilen belgeler ilanda belirtilir. Okudukları derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile
not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans için yüz üzerinden 70, doktora için 80’den az olan
öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

(3) Yatay geçiş için ilgili enstitüye başvuranlar hakkında anabilim dalından görüş istenir.
EABD başkanlıklarınca programların ve derslerin eşdeğerlikleri, yakınlıkları ve öğrencilerin
durumları değerlendirilir. Yatay geçişi kabul edileceklerin alacağı ve muaf tutulacağı dersler
ile danışmanı enstitüye önerilir. Kabul edilmeyeceklere de kabul edilmeme nedeni bir raporla
bildirilir. EYK’da yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencinin kaydı yapılır. Programlar içerisinde
açılan kurslara ve bilimsel hazırlık programına yatay geçiş yapılmaz. Tezli ve tezsiz yüksek li-
sans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

(4) Bir öğrencinin Üniversitede lisansüstü öğretime kaydolmadan en çok iki yıl önce,
yurt içi ya da yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerden en az 80 alarak
başardığı lisansüstü dersler anabilim dalı başkanının ve danışmanının görüşü alınarak saydırı-
labilir ve EYK kararı ile devam etmekte olduğu eşdeğer programa transfer edilebilir.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek şartıyla, aşağıdaki nedenlerle,

EYK kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere, iki yarıyıl kadar her
bir yarıyıla kaydını yaptırmak koşulu ile kaydını dondurabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak
yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Zorunlu olarak askere gitmesi,
c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili

mazeretlerinin olması,
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü,
e) Tutukluluk hali,
f) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

g) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya  18/8/2012 tarihli ve  28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulun-
ması,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı
ile en az bir, en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu programın süresi,
öğrencinin lisansüstü programının süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına aşağıda
nitelikleri belirtilen adaylar kabul edilir:

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

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans
programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başka bir yükseköğretim kurumundan almış
olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü ve giriş sınavları ile ilgili koşulları
yerine getiren öğrenciler kabul edilir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

(3) Bu programda okutulacak derslerin açılması ve öğrencilerin kaydedilmeleri ile sı-
navlarının yapılması ve değerlendirilmesi yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan
esaslara göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için
yüksek lisans veya lisans derslerinden seçilmelidir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için li-
sans; doktora için yüksek lisans veya lisans programının derslerine devam ettirilir. Bu prog-
ramda alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine ge-
çemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci anabilim dalı başkanının önerisi ve
EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci
bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Yaz yarıyılı
açılmış ise bu yarıyılda öğrenci, ancak başarılı olamadığı dersleri alabilir. Yaz yarıyılı açıla-
mayacak ise tekrar edilemeyen dersler için bir bütünleme hakkı tanınır. Öğrenci, bütünleme
veya tekrar hakkından birini tercih edebilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden
başarılı olamayan öğrenci aynı dersleri almakla yükümlüdür ve teze başlayamaz.

(6) Belirlenen derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki dönemde lisans-
üstü öğretime devam ederler.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydını yapan öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

(8) Öğrenciye isteğine bağlı olarak, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve ba-
şarı durumunu gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Enstitülerin bütün anabilim dallarında tezli yüksek lisans programı uygulanır. Ana-
bilim dallarında tezsiz yüksek lisans programı da uygulanmasına, anabilim dalı kurulunda ve
EYK’da görüşüldükten sonra Senato karar verir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanan anabilim dalından farklı program-
lara geçiş aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) En geç ikinci yarıyılın sonunda geçiş yapılabilir.
b) Geçiş öğrencinin isteği üzerine danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının olumlu

görüşü ve EYK kararı ile yapılır.
c) Geçiş yapan öğrenci, geçtiği programın kalan öğretimini tamamlamak ve koşullarını

yerine getirmek zorundadır.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz. Bu program; toplam
21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından olu-
şur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci
seminer dersinden başarılı olduktan sonra tez çalışmasına başlayabilir. Kredili derslerini başa-
rıyla tamamlamış ise en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır. Program çerçevesindeki işlemler elektronik ortamda hazırlanmış form-
ların doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

(2) Öğrenciler her yarıyılda 12 krediyi aşmamak koşuluyla, kendi anabilim dallarında
açılmış derslerden danışmanlarının da onayı ile istediklerini seçebilirler. Ayrıca, danışmanın
uygun görmesi halinde, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrenci, farklı ana-
bilim dallarında ve enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçebilir. Alacağı derslerin en
çok üçünü daha önce almamış olmak koşuluyla lisans ya da aynı anabilim dalında açılmış dok-
tora derslerinden seçebilir.

Süre ve ilişik kesme
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl-

dır. İki yıldan daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler Senato ta-
rafından karara bağlanır.
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(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.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını altı yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye danışmanın ilgili EABD başkanlığı
aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi üzerine tezini jüri önünde savunması için en fazla iki
yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrenciler hakkında 2547
sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(4) Kendi isteği doğrultusunda enstitü ile ilişiğini kesen öğrenciler, daha önce kayıtlı
oldukları bilim dalına, bilim dalı olmayanlar da aynı anabilim dalına yeniden tezli yüksek lisans
sınavına girmek koşulu ile başvurabilirler.

Tez danışmanı atanması, tez konusu belirlenmesi ve tez konusu değişikliği
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili mevzuat hükümlerine göre

lisansüstü öğrenimine başlamış her öğrenciye, öğrencinin kabul edildiği EABD kurul kararı,
EYK’nın onayı ile öncelikle kabul edildiği EABD’den olmak üzere öğretim üyeleri veya dok-
toralı öğretim görevlileri arasından yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde
bir danışman görevlendirilir. Danışman atanmasında öğrenci talepleri de dikkate alınır ve da-
nışman değişikliği teklifleri için de bu usul uygulanır. Öğrencinin aldığı kredili derslerini ba-
şarıyla tamamlaması durumunda ikinci yarıyılın sonunda çalışılması düşünülen tez konusu ens-
titüye önerilir. Tez danışmanlık görevi, ayrıca Rektörün onayı ile geçici süreyle, yabancı uy-
ruklu veya Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine verilebilir.

(2) Tez kapsamının birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması; tez danışmanının gerekçeli önerisi, ana-
bilim dalı kurulu kararı ve EYK kararı ile kesinleşir. İkinci tez danışmanı da öğretim üyeleri
veya gerekli ise doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez danışmanının değişmesi
halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda, ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir.
İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili ko-
nularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak ka-
rar verir.

(3) Tez çalışmasına kayıt yaptırılan yarıyılın ilk bir ayı içerisinde, tez projesi öneri for-
mu doldurularak danışman ve EABD başkanının teklifi ile EYK'ca karara bağlanır. Tez konusu
değişikliği önerisi, tez konusu değiştirme formu ve tez adı değişikliği önerisi ise tez adı değiş-
tirme formu doldurulmak suretiyle tez çalışmasının her aşamasında verilebilir ve her iki deği-
şiklik için de EABD kurul ve EYK kararı gerekir.

Danışmanın öğrenci sayısı
MADDE 28 – (1) Bir öğretim üyesi en fazla altı öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak

zorunlu durumlarda EYK kararı ile sekiz lisansüstü öğrenciye danışmanlık yapabilir. Bir öğ-
retim üyesine verilecek lisansüstü öğrencilerinin sayısına veya öğretim üyesine yardımcı da-
nışmanlık verilebilmesine, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi dikkate alınarak ancak EYK
tarafından karar verilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde

ettiği sonuçları, EYK’ca belirlenen tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul
edilen öğrenci aşağıdaki usullere göre sınava girer:

a) Tezinin ciltsiz altı kopyasıyla birlikte, enstitü müdürlüğüne, anabilim dalı başkanlığı
aracılığı ile başvurur.

b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının da görüşü alınarak, EABD başkanlığının
önerisi üzerine EYK’ca atanır.

c) Jüri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka anabilim
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş kişiden oluşur.

ç) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
d) Jüri üyeleri, tezin EYK’ca kabul edildiği EYK toplantı tarihinden itibaren en geç bir

ay içerisinde toplanarak, tezin kabul edilip edilemeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin
yapılmasını salt çoğunlukla kararlaştırır.

e) Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğ-
renci tez savunma sınavına alınmaz.
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f) Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci tez sınavına alınır.
g) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden

oluşur.
ğ) Tez sınavının sunumu dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Ancak soru-cevap kısmını

içeren ikinci bölüm dinleyicilere kapalı yapılır.
h) Tez danışmanının, sınava katılamadığı ve sınav jürisinin çoğunluğunun sağlanama-

dığı durumlarda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en fazla dört hafta ertelenebilir.
ı) Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın katılamaması du-

rumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.
i) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme
sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte
bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tez-
siz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de açılabilir. İkinci öğretim programla-
rında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem pro-

jesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve ya-
rıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci dönem projesine öğreniminin dör-
düncü veya beşinci yarıyılında kaydolabilir.

b) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve
enstitü müdürlüğünün istediği sayıda dönem projesi enstitüye gönderilir. Ortaöğretim alan öğ-
retmenliklerinde dönem projesi aranmaz.

c) Öğrencinin alacağı en çok üç ders ya da en fazla 9 kredi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

ç) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bi-
limsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla dört adet, 9 kredilik fark dersinden
sorumlu tutulabilir. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılmaz. İkinci öğretimde öğrenci,
bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. Bu programa kayıtlı öğrencilerden uygun görülen-
ler, anabilim dalı başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programına katıla-
bilir.

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABD kurulu; her programın öğ-

rencileri için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini, en geç birinci yarıyılın ilk haftası içinde belirler.

Süre ve ilişik kesme
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami altı akademik yarıyıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
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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 diploması
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki

programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (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; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir adet seminer çalışması, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en
az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir adet seminer çalışması yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrenci seminer dersinden başarılı olmadan yeterlik sınavına giremez. Seminer ça-

lışmasını yeterlik sınavına girmeden ve teze başlamadan önce tamamlamak zorundadır.
Süre ve ilişik kesme
MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayama-
dığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK onayı
ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Lisans derecesi ile
doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ha-
linde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurulu kararı ile her öğrenci

için en geç birinci yarıyılın ilk haftası içinde tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı
önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Danışman atanması, gerekçesi anabilim dalı kurulunca belir-
tilip EYK’ca kabul edilmek kaydıyla birinci yarıyılın sonuna kadar geciktirilebilir. Danışman
atanamadığı durumlarda, danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danış-
manı tez önerisi savunmasından sonra atanır. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışma-
nının gerekçeli önerisi, anabilim dalı kurul kararı, tez konusunda enstitü müdürünün seçeceği
bir veya iki hakemin olumlu raporu üzerine, EYK kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının değişmesi
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halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir.
İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili ko-
nularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak ka-
rar verir.

(3) Danışmanlık görevi öncelikle anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Eğer
gerekli ise ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından
seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

ması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavları, yılda iki kez yarıyıl sonu sınavlarından sonraki üç ay içerisinde

yapılır.
b) Doktora için gerekli dersleri tamamlayan öğrenci, (d) bendinde belirtilen yabancı

dil başarı belgesini almış olmak kaydıyla, yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları; EABD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve
sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav
jürileri kurabilir.

ç) Doktora yeterlik komitesinin kararları EYK’da onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için;  KPDS, ÜDS veya YDS’den 100 üzerin-

den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının
birinden bu puana eş değer puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışın-
daki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrenci-
lerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

e) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-
terlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı ve başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

mamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen süreler-
den sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

ğ) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl
sonunda, öğrencinin başvurusu üzerine anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile gerçek-
leşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yüksek lisans öğreniminde
kullanılmış sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABD kurulu önerisi

ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda
ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD kurulu önerisi
ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar EABD kurulu tez önerisi savunmasını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.
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(4) 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 konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EYK’ca be-

lirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır. Danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz
on kopyasıyla birlikte tez sınavına girmek üzere EABD kurulu kararı ile enstitü müdürlüğüne
başvurur.

(2) Doktora tez jürisi, EABD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğ-
rencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim
kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, tezin EYK’ca kabul edildiği EYK toplantı tarihinden itibaren en geç
bir ay içerisinde toplanarak, tezin kabul edilip edilemeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin
yapılmasını, salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görü-
şünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi
halinde öğrenci en az bir saat süreli tez sınavına alınır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak
yapılır.

(4) Tez danışmanının veya başka yükseköğretim kurumundan görevlendirilen jüri üye-
lerinin katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en fazla dört hafta ertele-
nebilir. Danışmanın veya varsa ikinci danışmanın jüri üyesi olarak bulunamayacağı durumlarda
sınav, EYK’nın kuracağı yeni jüri tarafından danışmansız olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye yazıyla bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş en az on kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itiba-
ren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden, danışmanı veya sınav jürisinin
en az bir üyesi tarafından uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın
onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yük-
seköğretim programıdır. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda sanatta yeterlik prog-
ramı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar için toplam
yirmi bir krediden az, en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava gi-
remeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile
tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere ek süreler verilir.

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

Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi

ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya sanatta
yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK
kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya konusunda sanatta yeterlik diplomasına sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senatoca kabul edilen
tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri biri öğrencinin danışmanı ve biri başka yükseköğretim kurumlarından olmak üzere beş
öğretim üyesinden oluşur.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararıyla belirlenen tarihte top-
lanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez veya sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Bu sınav, çalış-
manın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tun-

celi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2013 AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
2900-4 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Eylül 2013 

PAZAR 
Sayı : 28759 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

8 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 Elazığ 

İLANEN TEBLİĞ 

Esas No : 2012/612 

Karar No : 2012/125 

Suç : Kasten Yaralama 

Şüpheli Kimliği : Serkan ÇETİNKAYA, Cevdet ve İslim oğlu, 01.01.1987 doğumlu, 

Gaziantep/Şahinbey Kanalcı Köyü nüfusuna kayıtlı, TC. Kimlik No: 

40843271830, Muş 49’uncu Mot. P. Tug. K.Yrdc. Top. Tb. 2. Bt. 

K.lığı emrinde görevli 1990/4 tertip Topçu Er 

Suç Tarihi : 06.06.2012 

Yukarıda açık kimliği ve üzerine atılı suçu yazılı şüpheli Serkan ÇETİNKAYA hakkında 

Askeri Savcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda, 353 S.K.’nun 105 ve CMK’nın 172’nci 

maddeleri gereğince Askeri Savcılığımızca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 

verilmiş olup, verilen karar şüphelinin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle kendisine 

tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete aracılığı ile yapılan bu 

duyurunun yayımı tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olunur. 7273/1 

————— 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas No : 2011/180 

Karar No : 2011/7 

Suç : Firar 

Şüpheli Kimliği : Mustafa ŞEDELE, Mehmet Yaşar ve Memnüne oğlu, 01.01.1956 

doğumlu, Elazığ/Merkez Hankendi Köyü nüfusuna kayıtlı, TC. 

Kimlik No: 17974922450, Elazığ/Merkez Üniversite Mah. Açık Sok. 

Burçak Apt. No: 35/5 adresinde ikamet eder. Kırklareli/Pınarbaşı 

86’ncı P.A. 2.Tb.5.Bl.K.lığı emrinde görevli 1965/2 tertip P. Er. 

Suç Tarihi : 20.01.1986-Halen  

Yukarıda açık kimliği ve üzerine atılı suçu yazılı şüpheli Mustafa ŞEDELE hakkında 

Askeri Savcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda, 353 S.K.’nun 21’inci maddesi gereğince 

Askeri Savcılığımızın YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, verilen karar şüphelinin bilinen 

adreslerinde bulunmaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 

Kanununa göre Resmi Gazete aracılığı ile yapılan bu duyurunun yayımı tarihinden 15 gün sonra 

yapılmış sayılacağı ilan olunur. 7273/2 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2010/352 

KARAR NO : 2013/418 Müt. 

Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Rızvan ve Ayşe Oğ. I988 D.lu, Adıyaman, 

Gölbaşı, Aşağı azaplı Ky. Nfs. Kyt.lı Adem SAYGAZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 10.04.2013 gün ve 2010/352 Esas 2013/418 Müt. Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Adem SAYGAZ'ın 07.10.2009 tarihinde birlik içerisinde alkollü içki kullanmak 

suretiyle Emre İtaatsizlikte Israr suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As. C.K.nun 

87/1 nci maddesinin " hizmete ilişkin emri hiç yapmayanlar" cümlesi uyarınca takdiren BİR AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak T.C.K.nun 62 nici 

maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YİRMİ BEŞ GÜN 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK.'nın 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8'nci maddesi gereğince sanığın beş yıllık denettim süresine 

tabi TUTULMASINA, Sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren YER 

OLMADIĞINA, Sanığın beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemişe halende 

hükmün AÇIKLANMASINA, aksi takerde açıklanması geri bırakınla hükmün ortadan 

kaldırılarak davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE, kararı verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7236 

—— • —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 HASDAL/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/490 

KARAR NO : 2013/11 

Silahlı tehdit suçundan şüpheli İsrail ve Güllü oğ.1990 D.lu Erzurum-Horasan-

Küçükkonak Ky. Nfs. Kyt.lı Ednan SEVİNDİR hakkında 3'üncü Kor. K.lığı As. Sav.lığının 

12.06.2013 gün ve 2013/490 esas 2013/11 karar sayılı kararıyla; 

Şüphelinin eylemi TCK'nun 106/2-a maddesinde düzenlenen "silahlı tehdit" suçunu 

oluşturmaya elverişli olduğundan, buna göre askeri bir suç teşkil etmediğinden ve şüpheli terhis 

olduğundan askeri yargının görevi sona ermiştir. Bu bağlamda müsnet suça ilişkin görevli yargı 

yerinin Adli Yargı olduğu anlaşıldığından şüphelinin eyleminden dolayı ASKERİ 

SAVCILIĞIMIZIN GÖREVSİZLİĞİNE, soruşturma dosyasının suç yeri itibariyle görevli ve 

yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir. 

Şüpheli Ednan SEVİNDİR'in kayıtlı adreslerinde bulunamadığından, 7201 sayılı kanunun 

28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7308 

————— 
ESAS NO : 2013/172 

KARAR NO : 2013/51 

Kasten yaralama suçundan şüpheli Sefer Sadık ve Hacer oğ.1987 D.lu Sakarya-Sapanca-

Kuruçeşme Ky. Nfs. Kyt.lı Ender BOSTANCI hakkında 3'üncü Kor. K.lığı As. Sav.lığının 

17.06.2013 gün ve 2013/172 esas 2013/51 karar sayılı kararıyla; 

Şüphelinin eylemi TCK'nun 86 ncı ve devamı maddelerinde düzenlenen "Kasten 

yaralama" suçunu oluşturmaya elverişli olduğundan, buna göre askeri bir suç teşkil etmediğinden 

ve şüpheli terhis olduğundan askeri yargının görevi sona ermiştir. Bu bağlamda müsnet suça 

ilişkin görevli yargı yerinin Adli Yargı olduğu anlaşıldığından şüphelinin eyleminden dolayı 

ASKERİ SAVCILIĞIMIZIN GÖREVSİZLİĞİNE, soruşturma dosyasının suç yeri itibariyle 

görevli ve yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir. 

Şüpheli Ender BOSTANCI'nın kayıtlı adreslerinde bulunamadığından, 7201 sayılı 

kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 7309 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

154 KV ŞALT TEÇHİZATLARI YENİLEME VE YEDEKLENMESİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Gezende Hes İşletme Müdürlüğünden: 

154 KV Şalt Teçhizatları Yenileme ve Yedeklenmesi Mal Alım İhalesi İşi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma Yönetmeliği hususları 

doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/123530 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Evren Köyü/Mut/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   :  0324 782 71 97 

:  Faks : 0324 782 72 01 

c) Elektronik posta adresi  : gezendehes@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 KV ŞALT TEÇHİZATLARI YENİLEME VE 

YEDEKLENMESİ MAL ALIM İHALESİ İşinin 

türü  ve miktarı Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : Teknik Şartnameye göre EÜAŞ GEZENDE HES 

İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim [tarihi] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 

Malzeme Teslim : 190 (Yüzdokdoksan) takvim günü. 

Montaj İşleri : 20 (Yirmi) Takvim günüdür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ GEZENDE HES İşletme Müdürlüğü 

Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.09.2013 Salı 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. 
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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, 

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, 

4.2. 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. İstekliler teklif edilen ürünlerin hangi standartlara uygun olduğunu  yazılı olarak 

belirtilecek ve Fiyat teklifi ekinde sunacaklardır. 

4.3.2. İstekliler Ek-1 Ek-2 Ek-3 ‘deki malzemelerin garantili özellikler listesi onaylanarak 

Fiyat teklifi ekinde sunacaklardır. 

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

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (ElliTürkLirası) karşılığı 

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğü Evren Köyü/Mut/MERSİN adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (ElliTürkLirası) doküman bedelini EÜAŞ 

GEZENDE HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ VEZNESİ VEYA 

HALKBANKASI MERSİN MUT ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR630001200959700016000018 

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. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ GEZENDE HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Evren Köyü/Mut/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

üzerine ihale yapılan 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 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 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7586/1-1 

—— • —— 

143 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 143 adet taşınmaz, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale 

ile toplu olarak satılacaktır. 

2 - İhale 25/09/2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır.) 

b) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, 

Tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Noter tasdikli imza sirküleri. 

c) 2886 sayılı kanundan ötürü ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

d) Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e) Şartnamenin 14. Maddesinin (a) fıkrası gereğince hazırlanacak teklif mektubu. 

4 - Toplu olarak satılacak 143 adet taşınmazın Muhammen Bedeli 39.930.000,-TL olup, 

Geçici Teminatı 1.197.900,-TL’dir. 

5 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

6 - Son müracaat tarihi 25.09.2013 tarih, Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, 

müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığının (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan 

Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 7533/1-1 
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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

— Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– 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. 


