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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Tokat İli Almus İlçesi Görümlü Beldesinin isminin “Akarçay Görümlü” olarak değiş-

tirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

—— • ——
YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Ocak 2015
SALI

Sayı : 29228



Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında yarıyılları, yaz dönemini,

dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

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

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

desinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik

birimleri,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı

bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dal-

larında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm

öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise

anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde

eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik etmek

üzere, Üniversitede görevli olup, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ens-

titü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

h) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Adıyaman Üniversitesine bağlı birimleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde

eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, müdürün teklif edeceği, seçilecek üye sayı-

sının iki katı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi ve

enstitü müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

j) İkinci tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının

gerektirdiği durumlarda, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olup,

birinci danışmanın teklifi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü

yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

k) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulu-

sal kredi sistemi veya Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ders, uygulama ve diğer öğrenim

etkinliklerinin kredilendirilmesini,

l) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimini ve

sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

m) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
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n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı olan tezli/tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini,

o) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ö) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine

hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

p) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

r) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi

yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders aşamasında hazırladığı, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan

çalışmayı,

ş) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacı ile en az biri tez danışmanı olmak üzere üç

öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) Uzmanlık alanı dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri

ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve bilimsel etiğin, çalışma disiplininin, güncel literatürü

takip etme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına ve tez/sanatta yeterlik çalışma-

sının temellerinin oluşturulmasına yardımcı olan teorik dersi,

y) Uzaktan öğretim: Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı

ve yürütüldüğü öğretimi,

z) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

aa) Yarıyıl: Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az yetmiş

iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

bb) Yarıyıl projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

cc) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,

çç) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

dd) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

ifade eder.

6 Ocak 2015 – Sayı : 29228                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvurular ile İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-

fından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun onayı ile

Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin

aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü mü-

dürlükleri tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına

sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması ya da

diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olması, ÖSYM tarafından merkezi

olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış

olmaları ve YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal

veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğ-

renci kabulü ile ilgili esaslar 9 uncu maddede belirlenmiştir.

b) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında, adayların yüksek lisans

için YDS’den en az 80 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından geçer-

liliği kabul edilmiş herhangi bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan alanlar da yabancı dil şar-

tını yerine getirmiş olurlar.

c) Tezli yüksek lisans programlarına girebilmek için değerlendirmede ALES’ten alınan

notun %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15'i

esas alınır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi

içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir.

Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara

öncelik verilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına girebilmek için genel başarı notu en az 65 olma-

lıdır. Genel başarı notu, ilgili ALES notunun %60'ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının

% 40'ının toplamından elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için

ALES puanının dikkate alınmadığı durumlarda, ilgili adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına

göre sıralanır.
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e) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran aday-

ların kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet

not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav notunun %15'i ve meslekî birikimi ölçme ve değer-

lendirme sınav notunun %20’sinin toplamına göre en az 65 puan alan adaylar sıralanır. Eşitlik

durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurabil-

mek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görü-

lecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 olması,

YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası

yabancı dil sınavından birine girmiş olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan aday-

ların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme

sınavına girmeleri gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda ALES koşulu aranmaz.

g) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurusu

kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans mezuniyet not ortalama-

sının %20’si, meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %60’ının toplamına

göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli tıp/diş hekimliği/veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık/fen fakültesi li-

sans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

b) Adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünden; lisans mezunlarının

en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen başka

yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim

veren anabilim/anasanat dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış

olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-

talamasının 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan

almış olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp/diş hekimliği/veteriner

fakültesi diplomasına sahip olanlarda bu şart aranmaz.

d) Değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans ve yüksek lisans mezuniyet

not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15'i esas alınacaktır. Genel başarı notu

en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel ba-

şarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği

halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Tıp Fakültesi mezunlarının 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına ya da

en az 55 standart ALES sayısal puanına; Tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 standart DUS temel puanına, veteriner
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fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer alanlardan başvuranların ise yüksek lisans dip-

lomasına ve en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı;

TUS’un temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın %70'inin ve temel

tıp bilimleri ikinci bölümünden elde edilen standart puanın %30'unun toplanması ile elde

edilir.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notu en az 70 puan ol-

malıdır. Başarı notu; ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50'sinin, lisans mezuniyet not or-

talamasının %35'inin ve yabancı dil sınav notunun %15'inin toplamından elde edilir.

g) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına

başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından

uygun görülecek bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet not

ortalamasının en az 70 olması, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul

edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavından birine girmiş olmaları zorunludur. Baş-

vurusu kabul edilmiş olan adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak meslekî

birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmeleri gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve kon-

servatuvarda ALES koşulu aranmaz.

ğ) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına

başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans mezuniyet not

ortalamasının %20’si, meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %60’ının top-

lamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlen-

dirmek ve sınavlarını yapmak için, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yö-

netim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşacak

şekilde değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri değerlendirme sonucunu sınavdan sonraki ilk iş

günü ilgili enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için, 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre öğrenci alımı

yapılır.

(5) Lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini tamamlamak amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

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

larda almış olanlar.

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları.
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c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora programı adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulu tarafından kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye su-

nulur. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine

geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın görüşü de alınarak ilgili anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en

çok iki ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar, aldığı dersin tabi olduğu yönetmeliğe

göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programdan alınacak derslerin top-

lam kredisi, bir yarıyılda ilgili lisansüstü programda alınabilecek toplam kredi miktarını aşa-

maz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

zarfında başarılı olamayan öğrenci daha sonraki yarıyıllarda, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci

katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yap-

tırabilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(8) Bilimsel hazırlık programı, ilgili lisans programı açık olan tezli yüksek lisans prog-

ramı için, ilgili lisans programı ve/veya yüksek lisans programı açık olan doktora programı

için uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü öğrencisi

olup, belirli bir alanda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun ka-

rarı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile

lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ilgili enstitüye yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından

yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(2) Özel öğrenciler sadece asıl öğrenciler için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptıra-

bilirler.

(3) Özel öğrenciler, her yarıyıl en fazla iki ders alabilirler.
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(4) Özel öğrenciler, tespit edilen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermek

zorundadır.

(5) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine

getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(6) Özel öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve al-

dıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik hakkını kazanmaları durumunda, yazılı talepleri ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde son üç yılda aldıkları ve başarılı

oldukları dersleri, ilgili programda almaları gereken dersler yerine saydırabilirler.

(8) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitünün başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı

öğrenciler, 5 inci maddedeki esaslara göre kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektör-

lükçe ilan edilir.

(3) Yatay geçişe müracaat, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye

yapılır.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrenciler, önceden aldıkları dersler dikkate alınarak, ge-

nel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görü-

şülerek kesinleştirilir. Bu öğrencilerin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler,

ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Yüksek lisans programına tez aşamasında, doktora programına da yeterlik sınavın-

dan sonra yatay geçiş yapılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına yatay geçiş yapılmaz.

(7) Kayıtlı öğrencisi olan lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabilir.

(8) Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet edip yurt dışı konten-

janından kayıt yaptıracak Türk adaylar, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edil-

miş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belir-

lenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet bel-

geleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izle-

yebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Mer-

kezleri (TÖMER) veya eşdeğer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.

Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.
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(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan

adaylar için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim

kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır.

(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran

yabancı uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ya da

diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(5) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında Üni-

versitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, YDS’den en az 55 puan veya

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen başka yabancı dil sınavlarının herhangi birin-

den eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili

enstitü, yabancı dil sınavından alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir.

(6) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği

düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan ya-

bancı uyruklu adaylara ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(7) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa

Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı

uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, başka şart aranmaksızın programa kabul

edilirler.

(8) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet edip yurt dışı kontenjanından kayıt

yaptıracak Türk adayların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararları

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlarına kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, kayıtlarının kesin-

leşebilmesi için, ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermek zorundadır. İlan edilen süre

içinde kesin kayıt yaptırmayan veya mazeret bildirmeyen adayların yerine yedek adaylardan

başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için ka-

nuni düzenlemelerle belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek,

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca

uygun görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme

6 Ocak 2015 – Sayı : 29228                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler,

o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim

süresinin hesabında dikkate alınır.

(2) Mazereti nedeni ile akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptır-

mayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşulu ile ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yö-

netim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci ders kaydı yaptırabilir.

(3) Lisansüstü programları azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı

Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı

payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumda derslere, sınavlara katılmak ve tez ile ilgili koşulları yerine getirmek hariç, öğ-

rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarından hastalık, doğum, doğal

afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı en-

gelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin, bu mazeretlerini belgelendirmesi

halinde enstitü yönetim kurulu öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir. Kayıt

dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Sınav muafiyeti

MADDE 13 – (1) ALES; uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate Record Exami-

nation) sınavında en az 1100 puan alan adaylar ile GMAT (Graduate Management Aptitude)

sınavında en az 550 puan alan adaylar, ALES’ten muaf sayılır.

(2) Türkçe dil sınavı; yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimini,

doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe

öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki

üniversitelerden birinin dil öğretim merkezi Türkçe kursu diploma sınavını başarmış olan ya-

bancı uyruklular, Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

Ders muafiyeti

MADDE 14 – (1) İlgili lisansüstü öğrencisinin bir veya daha fazla dersten muaf olma

ve daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programdan ders saydırma talebi, muaf olunmak istenen

dersleri son üç yılda almış ve başarmış olmak koşuluyla, danışmanının önerisi ve anabilim/ana-

sanat dalının görüşü dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından

tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, ana-

bilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda

tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-

rüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin

yerine sayılabilir.
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(3) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az sekiz dersten başarılı

olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme

durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, başvuru değerlendirme tarihi

itibariyle tezli yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi dolmamış olmak kaydıyla,

anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçebilir.

Dersler

MADDE 15 – (1) Dersler ve bu derslerin kredilerinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta ve laboratuvar ile uygulamalarda iki

saat/hafta için bir ölçü birimidir.

b) Enstitülerde en fazla üç ulusal kredilik dersler açılabilir. İlk kez açılacak dersler ve

mevcut derslerin kapatılması veya mevcut derslerdeki değişiklikler, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve senato-

nun onayı ile kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi bir yarıyılda, tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer, yarıyıl projesi

ve uzmanlık alanı dersi dışında, en fazla dört lisansüstü ders verebilir. Fakat ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanı, tez danışmanının yükseköğretim kurumundan ayrılması veya tez danışman-

lığı görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendir-

mesi, izin, hastalık gibi durumlarda daha fazla öğrencinin tez danışmanlığını yürütebilir.

ç) Seminer, yarıyıl projesi ve uzmanlık alanı dersi kredili derslerden sayılmaz.

d) Her yarıyıl açılacak dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim

üyeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ile

enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Tez danışmanlığı, seminer ve uzmanlık alanı derslerinin ücretlendirilmesi ile ilgili

esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez danışmanlığı için,

tez aşamasında olan her bir yüksek lisans ve doktora öğrencisi için haftada bir saat olmak üzere,

toplamda altı saatten fazla ödeme yapılmaz.

b) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında seminer ve ya-

rıyıl projesi için, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısına bakılmaksızın, tezli/tezsiz yüksek

lisans programında iki saat ve doktora programında iki saat olmak üzere, toplamda dört saatten

fazla ödeme yapılmaz.

c) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında uzmanlık alanı dersi

için, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programında

dört saat ve doktora programında dört saat olmak üzere, toplamda sekiz saatten fazla ödeme

yapılmaz.
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Sınavlar

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme

sınavlarından oluşur.

a) Ara sınav: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü dersler için yapılan bir sınavdır. Her li-

sansüstü ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrıca, öğretim üyesinin uygun gördüğü proje,

ödev ve laboratuvar gibi benzer faaliyetler ara sınav yerine sayılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı

ve ders notuna katkısı öğretim üyesi tarafından ders programında belirtilir.

b) Mazeret sınavı: İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir

nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü dersler için yarıyıl sonunda ya-

pılan bir sınavdır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girmek

zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FG notu verilir.

ç) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavına

girme hakkını kazanıp, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavına girip de ba-

şarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FG

notu verilir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders programında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak

zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti

olmadan herhangi bir ara sınava veya faaliyete katılmamış olan öğrencilere FG notu verilir.

(5)  Sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilerek,

anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilmesi gerekir.

(6) Uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya

yarıyıl sonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından

kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.

(7) Her türlü sınav evrakı, öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonunda anabilim/anasanat

dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir.

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin

en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

(2) Sınavlar 100  tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir dersten başarılı olabilmek, hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notu-

nun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için ise en az 75 puan olması

gerekir.
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(4) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40’ı ile

yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi

için bu notun en az 70 olması gerekir.

(5) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınavların not ortalama-

sının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı

sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

(6) Notlarının değerlendirilmesinde öğretim üyeleri tarafından tabloda yer alan puan-

lama sistemi dikkate alınacaktır:

(7) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler, başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir. Ayrıca bu değerlendirme kredisiz olarak alınan seminer, uzmanlık alanı dersi, klinik

ve laboratuvar çalışması ve benzeri dersler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

(8) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına yönelik şartları yerine ge-

tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF notu verilir.

Notlarda maddî hata

MADDE 18 – (1) Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan

edilmesinden başlayarak 5 iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne öğrenci veya öğretim üye-

sinin yazılı başvurusu ile yapılmalıdır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir

ve sonuçlandırılır.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili

enstitüye başvurur. Bu durumda ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri öğrenciye iade edil-

mez.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencilerin kaydı silinir.

(3) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili

birim ve kurumlara bildirilir.
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Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Zorunlu olmayan derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersleri tek-

rar alabileceği gibi bu derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat

dalı başkanlığının onayı ile ilgili yarıyılda açılan başka bir derse de kayıt yaptırabilir. Başarısız

olunan seçmeli dersler yerine alınan dersler de ders tekrarından sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütü-

leceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,

enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun onayı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun ona-

yı ile açılır.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

(2) Bu program, toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak şartı ile en az yedi adet

ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları tüm kredili derslerden başarılı olan

ve tez aşamasına geçen öğrenci, en erken üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez ça-

lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Bir öğrenci bir yarıyılda oniki ulusal krediden fazla ders alamaz.

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

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla

iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Programın süresi

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve

ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-

den sayılır.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin

danışman tercihini de dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat

dalı kurulu kararıyla belirlediği tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü

yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/ana-

sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, danışman olarak atandığı tarihten itibaren ders seçme, seminer ve

tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, yarıyıl projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi

savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda

görev yapar.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli öne-

risi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(4) İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır.

(5) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(6) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlu-

sunun önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu en erken ikinci yarıyılın başından itibaren ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve

zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik ele-

manların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Se-

minerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygula-

nan esaslar dikkate alınır.

(7) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı, alınan bütün derslerin başarıyla tamamlandığı

yarıyılın bitimini izleyen ilk dört hafta içinde, ilgili öğrencinin enstitünün belirlediği esaslar

çerçevesinde danışmanı ile birlikte hazırladığı tez önerisini ve tez programını anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ile ilgili enstitüye önerir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesin-

leşir.

(8) Tez danışmanı, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünü iz-

leyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, yarıyıl tatili ve yaz dönemi dâhil öğrencinin tez sa-

vunma sınavından başarılı olduğu tarihe kadar olan sürede, diğer tüm akademik, idari yük ve

görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için haftalık 4 teorik saati geçmemek şartı

ile uzmanlık alanı dersini açabilir. Her öğrenci açılan uzmanlık alanı dersini almakla yüküm-

lüdür.
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(9) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları bütün derslerden başarılı olan ve

tez aşamasına geçen öğrencilerin, verdikleri tez önerisi kabul edildikten sonra, almak zorunda

oldukları uzmanlık alanı dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihi izleyen yarıyıl başın-

dan itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin ke-

silmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uz-

manlık alanı dersleri krediden sayılmaz.

(10) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti

olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti anabilim/ana-

sanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye tes-

lim edilir.

(11) Bir yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı

ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu

kararı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez savunma sınavının; tarih, yer, saat ve jürisi, anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversitedeki

başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere

üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez

danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Tez danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz

beş kopyasını tez savunma sınavına girmek üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla

ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç bir ay

içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ile ilgili tutanaklar, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı aracılığıyla tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sınavında tezi kabul edilmeyen öğ-

renciye, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir

tez konusu verilir veya ilgili öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-

ramının ders kredi yükü, yarıyıl projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   6 Ocak 2015 – Sayı : 29228



kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır. Ken-

disine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya

öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-

rumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan yüksek lisans

öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sı-

navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim

kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans

diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü ana-

bilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göster-

mektir.

(2) Bu program toplam otuz ulusal krediden az olmamak şartı ile en az on adet ders ve

yarıyıl projesinden oluşur. Yarıyıl projesi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değer-

lendirilir. Öğrenci, yarıyıl projesinin alındığı yarıyılda yarıyıl projesine kayıt yaptırmak ve ya-

rıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

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

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla

iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Programın süresi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve

ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-

den sayılır.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirlediği danışmanı ilgili ens-

titüye önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar

danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
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(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren yarıyıl projesi sorumlusudur. Danışmanın öne-

receği yarıyıl projesi konusu en erken ikinci yarıyılın başından itibaren ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Yarıyıl projesi konusu enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile kesinleşir.

(3) Yarıyıl projesini tamamlayan öğrenci, projesini enstitü tarafından belirlenen yazım

kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı olarak değerlendirilen

yarıyıl projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(4) Yarıyıl projesi başarısız olarak değerlendirilen öğrenci, projesini yeniden hazırlar.

Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir yarıyıl projesi konusu verilir. Kendisine yeni bir

yarıyıl projesi konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya

öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ayrıca

azami süreyi dolduran öğrencinin, derslere devam ve yarıyıl projesi hazırlama hariç, öğrencilere

tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul

kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu

kararı ile değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve yarıyıl projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı

MADDE 31 – (1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açıla-

cağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun onayı ile belirlenir ve Yükseköğ-

retim Kurulunun onayı ile açılır.

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

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

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi,

gerekir.

(3) Doktora programı;

a) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam kırkbeş ulusal krediden az

olmamak şartı ile en az on beş adet ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından oluşur.

b) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmidört ulusal

krediden az olmamak şartı ile en az sekiz adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Bir öğrenci bir yarıyılda oniki ulusal krediden fazla ders alamaz.

(6) Bir doktora öğrencisinin lisans programından ders alması durumunda alınan dersler,

ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alın-

mamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı ders-

lerin en fazla iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(8) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programı şeklinde de

düzenlenebilir. Bu tür programın uygulanma yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, öğretim

üyesi ve araştırmacı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenir.

Programın süresi

MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için de 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 de üç yıldır.

(3) Kredili derslerini ve seminer(ler)ini başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başa-

rılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altıncı

yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önün-

de savunabilmesi için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve

ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edil-

miş ve doktora tezinde başarılı olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek
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lisans programının ders kredi yükü, yarıyıl projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak

kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandı-

rılır.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-

den sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin

danışman tercihini de dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat

dalı kurulu kararıyla belirlediği tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü

yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/ana-

sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, danışman olarak atandığı tarihten itibaren ders seçme, seminer ve

tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, yarıyıl projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi

savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda

görev yapar.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulu kararı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracı-

lığıyla ilgili enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Doktora öğrencisi

tez konusu ile ilgili en az bir seminer vermek zorundadır. Seminer sorumlusunun önereceği,

tez ile ilişkili seminer konusu ders aşamasında en erken ikinci yarıyılın başından itibaren ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve

zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik ele-

manların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/

anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden ba-

şarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar

dikkate alınır.

(6) Tez danışmanı, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünü iz-

leyen yarıyıl başından itibaren (her yarıyıl, yarıyıl tatili ve yaz dönemi dâhil) öğrencinin tez

savunma sınavından başarılı olduğu tarihe kadar olan sürede, diğer tüm akademik, idari yük

ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için haftalık dört teorik saati geçmemek

şartı ile uzmanlık alanı dersini açabilir. Her öğrenci açılan uzmanlık alanı dersini almakla yü-

kümlüdür.
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(7) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları bütün derslerden başarılı olan ve

tez aşamasına geçen öğrencilerin, verdikleri tez önerisi kabul edildikten sonra, almak zorunda

oldukları uzmanlık alanı dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihi izleyen yarıyıl başın-

dan itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin ke-

silmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uz-

manlık alanı dersleri krediden sayılmaz.

(8) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti ol-

ması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti anabilim/ana-

sanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye tes-

lim edilir.

(9) Bir doktora öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınav-

ları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren ve diğer koşulları da yerine getiren tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olan öğrenci de en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komi-

tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-

lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve o anabilim/ana-

sanat dalında yer alan bilim/sanat dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş üyeden oluşur.

Bilim/sanat dalı sayılarının az veya çok olması durumunda, komite anabilim/anasanat dalı ku-

rulu tarafından oluşturulur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve ilgili enstitü yönetim

kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ya-

pılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri danışmanı ve diğerleri öncelikle ilgili anabilim/anasanat

dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere, en az üç üyeden oluşur. Doktora yeterlik

sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi

onayı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi

üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası

tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez

danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı olmak-

sızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki yarıyıllarda anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (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. Öğrenci, enstitünün belirlediği esaslar çer-

çevesinde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite

üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

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

ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisini izleyen

üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafın-

dan onaylanır.

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

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Öğrenci, birinci fıkrada be-

lirtildiği şekilde yeni tez önerisini savunur.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

en az bir ay önce komite üyelerine ilgili enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde yazılı bir

rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak

çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak

belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü

olarak savunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez savunma sınavının; tarih, yer, saat ve jürisi, anabilim/anasanat dalı ku-

rulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

biri de başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üye-

den oluşur.

(3) Tez danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz

yedi kopyasını tez savunma sınavına girmek üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılı-

ğıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç bir ay

içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ile ilgili tutanaklar, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı aracılığıyla tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

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

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sınavında tezi kabul edilmeyen öğ-

renciye, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir

tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen

öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için

kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı

olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan doktora öğren-

cisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu

tarafından biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması veya dip-

loma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Bu programların amacı; ilgili enstitülerin anabilim/anasanat dallarının

ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapa-

rak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak

ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak

yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programların başlatılması

MADDE 41 – (1) Ortak programlar; YÖK tarafından hazırlanan, 22/2/2007 tarihli ve

26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yüksek-

öğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında

Yönetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim

ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile kendi özel koşullarını gö-

zeten ortak bir protokolün hazırlanması ve enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya

konulur.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik olmak üzere her iki dü-

zeyde açılabilir.

(3) Ortak programlara yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından

önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları ilgili enstitüler tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Ortak programlara kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki ku-

rum/kuruluşun asgarî kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce,

Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil

seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir yabancı dil sınavı ile bu sınavda alınması

gerekli asgarî puan ortak protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programlara Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenci-

lerin kabulünde aranacak koşullar ortak protokolde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gör-

mek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurula-

rında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 43 – (1) Uluslararası ortak programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alı-

nacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrenci-

lerden alınacak yurt içi öğrenim ücretinin beş katından, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu
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öğrenciler için de sekiz katından fazla olmamak üzere ilgili enstitünün bulunduğu üniversitenin

önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programlara dâhil olan öğrencilerin,

öğrenim süresi içerisinde öğrenci katkı payının hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde be-

lirtilir.

(2) Ulusal ortak programlarda öğrenim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır,

uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

Öğrenim ücretinin ödenme usulü

MADDE 44 – (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı

başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında kayıt ye-

nilenirken ödenir.

Eğitim ve öğretim

MADDE 45 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak programlarda eğitim ve öğretime

yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak

şekilde önceden ortak protokolde yer alır.

(2) Ulusal ortak programlara dâhil öğrenciler için ilgili üniversitelerden birinden da-

nışman atanması gerekir.

(3) Uluslararası ortak programlara dâhil öğrenciler için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak

üzere iki danışman atanır.

(4) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının süreleri,

Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olamaz. Ortak prog-

ramların ilgili üniversitelerde geçirilecek asgarî süreleri ve bu sürelerin geçirileceği yarıyıllar

ile toplam süresi ortak protokolde belirtilir.

(5) Uluslararası programlara kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl otuz Avrupa Kredi

Transfer Sistemi (AKTS) kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının kurumlardan birinde ya-

pılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile aka-

demik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili

hususlar ortak protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programlarda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı

ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma

veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak

ibareler ortak protokolde açıkça belirtilir.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programların her

iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini al-

maya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine

getiren bir öğrenciye, iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.
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İzin ve disiplin

MADDE 47 – (1) Hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme

ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü ortak programlara de-

vam edemeyen öğrencilerin, bu mazeretlerini belgelendirmesi halinde her iki üniversitenin mu-

tabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim

süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim

süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden eğitim için bulundukları kurumun ilgili mevzuat hü-

kümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 48 – (1) Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka

bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, ilgili yükseköğretim kurumlarının ya-

tay geçişle ilgili mevzuatlarına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 49 – (1) Uluslararası ortak programların izlenmesi ve denetlenmesinde, ilgili

birimin bağlı bulunduğu enstitüler yetkilidir.

(2) Ortak programların müfredatları; müfredatları oluşturan ders, uygulama, seminer,

staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile ortak programları yürüten üniversiteler

arasındaki bölüşümü, her iki yükseköğretim kurumunun imzalayacağı ortak protokolde belir-

tilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 50 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerin, ilgili enstitü yönetim

kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile söz konusu lisansüstü öğrenciler için mazeret sınavları

yapılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen maze-

retinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Anne, baba, eş, çocuğu, kardeş gibi yakınının ölümünü belgelemesi,

ç) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere, ilgili yönetim kurulu kararı ile gö-

revlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına ka-

tılması,

d) İlgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların

ortaya çıkması.
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Öğrenime ara verme izni

MADDE 51 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğ-

ması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar aka-

demik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık

sorunlarını, bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması

dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından

yararlanamazlar.

Disiplin işleri

MADDE 52 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve  28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak

veya ilgili birimde ilan edilerek tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu ilgili birimlere bil-

dirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise, verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde

tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

MADDE 54 – (1) AKTS kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun ve il-

gili diğer kanunların hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim

MADDE 55 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun ve il-

gili diğer kanunların hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim

kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Ocak 2015 

SALI 
Sayı : 29228 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/998 

Karar No : 2014/133 

Hükümlü Kimliği : Mehmet Emin KAPLAN, (T.C. Nu: 24553024252) Hüseyin ve 

Rukiye oğlu, 29.09.1964 doğumlu, Adıyaman, Merkez, Kızılcapınar 

nüfusuna kayıtlı. 

Suç : FİRAR 

Suç Tarihi : 26.04.1987 - 07.01.2002 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 12.03.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Anayasa Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2012/80 E.K. sayılı iptal kararı doğrultusunda  

6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin hükümlü Mehmet Emin KAPLAN hakkında 

tesis olunan 14.05.2008 gün ve 2008 /188-304 E.K. sayılı kararın lehe kanun uyarlaması neticesinde; 

1 - Hükümlü Mehmet Emin KAPLAN' ın 26.04.1987 - 07.01.2002 tarihleri arasında firar 

suçunu işlediği anlaşıldığından As.CK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden BİR YIL 

ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden 5237 

sayılı TCK.nun 62. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR 

YIL ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Yasal imkansızlık nedeniyle hükümlü hakkında netice cezanın seçenek tedbirlere 

çevrilmesine, ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlü hakkında Mahkememizce çıkartılan yakalama emrinin toplatılması için 

Askeri Savcılığa müzekkere yazılmasına, 

ASKERİ SAVCILIĞIN TALEBİNE UYGUN, HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA karar 

verilip açıklandı. Bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince 

kararın Hükümlüye, Askeri Savcıya ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 

sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da sanık ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak 

katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 10703 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KANTİN İŞLETMESİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1. Üniversitemiz Anadoluhisarı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (299 m2) 

sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma ile ihale edilecektir. 

2. İhale 20.01.2015 Salı günü saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale 

Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy - İSTANBUL) 

adresinde yapılacaktır. 

3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve 

saati metnin sonunda belirtilmiştir. 

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a. Tebligat için adres beyanı, 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Gerçek kişi olması halinde, ilgisine 

göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı 

veya noter tasdikli sureti 2015 yılına ait olacaktır.) 

c. İmza sirküleri vermesi, (noterden) 

ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) 

d. Şartnamede yazılı diğer belgeler. 

5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T. Halk 

Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu hesabına geçici teminat 

tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı) 

6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy - İSTANBUL) adresinde 

görülebilir veya aynı adresten 100,00,-TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 20.01.2015 Salı günü ihale saatine kadar 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve 

Enstitü Binası Kadıköy - İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir. 

8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

 

İşin Adı 
Tahmini 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

İhale Gün 

ve Saati 

Üniversitemiz Anadoluhisarı Yerleş-

kesinde Bulunan Kantin İşletmesinin 

(299 m2) sözleşme tarihinden itibaren    

3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi 

103.000,00 TL 3.090,00 TL 
20.01.2015 Salı 

Günü Saat 10:00 

 22/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz ELİ Müessesesi Müdürlüğüne ait tüm mak. 17 kişi ile her türlü 

kaynak, torna-tesviye işleri hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale 

edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111  45500 

Soma/MANİSA 

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

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

2. İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale Kayıt 

No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

1 

E.L.İ. Müessesesine 

ait tüm makinelerin 17 

kişi ile her türlü 

kaynak, torna-tesviye 

işleri ve bilgisayarda 

veri hazırlama işçiliği 

hizmet alımı. 

2014-179605 2014-2530 
15.01.2015 

14:00 

365 takvim 

günü 

 

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

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

d) İhale usulü : Açık İhale 

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

MANİSA 

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

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

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

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

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

satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

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

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 50/1-1 
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TIP EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

TIP EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca, CIF teslim 

şekline göre yurt dışından tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/284 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü 

Nilüfer/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 2940258 - 0 224 2940255 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TIP EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ   1 Adet 

b) Teslim yeri : CIF teslim şekli ile-Uludağ Üniversitesi İyi Hekimlik 

Merkezi Nilüfer/BURSA 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; akreditifin 

muhabir banka tarafından yükleniciye tebliğinden 

itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 150 

(yüzelli) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal 

Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle 

Kampüsü Nilüfer/Bursa 

b) Tarihi ve saati : 14.01.2015 - 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan 

standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

h) 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, Şekli ve içeriği İdari 

Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 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 (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. İş deneyim belgesi 

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.2. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler 

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından 

alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman : 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 
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teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.4.4. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Tıbbi Sistem teslimleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan, ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk Bankası Uludağ 

Üniversitesi Şubesi Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 

3290 0006 0000 02 no.lu hesaba 200,00,-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı 

adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 14/01/2015 tarihi saat 10.00’e kadar Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 51/1-1 
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İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 PARSEL 

SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI 

ŞİŞLİ BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET - HİZMET BİRİMLERİ 

YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şişli Belediye Başkanlığından: 

 

İşin Yeri 
Pafta 

No. 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

Yeterlik 

Müracaat 

Tarih ve Saati 

İhale Tarih 

ve Saati 

İstanbul Sarıyer 

İlçesi Maslak 

Mahallesi 

2 1 153 272.868.189,00 8.186.045,67 
16.01.2015 

Saat:16:00 

20.01.2015 

Saat:11.00 

 

İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 

PARSEL SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE ŞİŞLİ 

BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET - HİZMET BİRİMLERİ YAPIMI İŞİ.’ ne ait 

yukarıda muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 

ıncı maddesine gereği kapalı teklif usulü kat karşılığı konukevi ve ticaret - hizmet birimleri inşaatı 

yaptırılması işi ihaleye konulmuştur. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 212 708 88 88 - 212 210 13 90 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a Yapılacağı yer : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 

ada,153 parsel sayılı 15.000,33 m2 yüzölçümlü mülkiyeti 

Belediyemize ait taşınmaz 

b) Niteliği, türü ve miktarı  : Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret - Hizmet Birimleri 

Kat Karşılığı Yapımı İşi. 15.000,33 m2 yüzölçümlü Arsa 

142.816,78 m2 - Toplam İnşaat Alanı 

c) Muhammen bedel : 272.868.189,00,-TL. 

ç) Geçici teminat tutarı : 8.186.045,67,-TL. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL 

Şişli Belediye Başkanlığı 4.Kat Encümen Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20.01.2015 Salı Günü Saat: 11:00 

c) Tekliflerin idareye teslim edileceği saat: 16.01.2015 - 16:00 

d) Tekliflerin teslim edileceği yer: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İST. 2. Kat 

İhale Bürosu İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti için örneğine uygun 

başvuru dilekçesi ile birlikte; 

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler, son müracaat tarihinde 

sunulacak belgeler olup isteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 

örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri esastır; 

4.1.1. Kanuni ikametgah belgesi (2015 yılında alınmış olması) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 
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4.1.2. Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı (Adres Beyanı bilgileri: Açık 

adres, telefon, faks e-posta) verilecektir. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.1.3.2. 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 belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.(Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslını veya noter 

tasdikli sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca 

onaylanmış olması gerekir.) 

4.1.4.2. 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 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 sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.1.4.3. İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak eden kişi veya kişilerin vekaletnameleri ile 

vekaleten ihaleye iştirak eden kişinin veya kişilerin noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk 

Dışişleri Başkanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.1.4.4. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

4.1.4.5. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 

idarece görülmüştür" şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

4.1.4.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi 

(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık 

sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

4.1.4.7..İsteklinin Ortak girişim olması halinde, (4.1.1 - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.3.1. - 4.1.3.2. - 

4.1.4. - 4.1.4.1. - 4.1.4.2. - 4.1.4.3) bentlerinde belirtilen belgeleri ortakların her birinin ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu. 

4.2. İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %30'u kadar 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka 

Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyit yazısı. 
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İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak 

şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. 

4.3.1. İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge. 

4.3.2. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge. 

4.4. İş Deneyim Belgeleri, 

İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme), İş deneyim belgesi; 

Son onbeş yıl içerisinde tek bir proje kapsamında inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanma 

izin belgesi alınmış, en az 70 mt. Yüksekliğinde (Temel alt kotu ile binanın en yüksek noktası 

arasındaki mesafe) 60.000 m2 inşaat alanına ait, İş Deneyim veya İş Denetleme (İş Yönetme) 

Belgesi. (Benzer iş olarak her türlü akıllı bina inşaat işi kabul edilir.) 

İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. 

Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. 

4.5. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

4.6. İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin 

başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 

taahhütnamesi ile verilecektir. 

• (2)  Adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi 

• (2)  Adet Yüksek Mimar veya Mimar 

• (2)  Adet İnşaat Teknikeri, 

• (1)  Adet Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi, 

• (1)  Adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi, 

• (1) Adet Harita Teknikeri, 

• (1) Adet Jeoloji, Jeofizik veya Maden Mühendisi, (Belirtilen bu mühendislik 

dallarından herhangi birinin su basman seviyesine kadar bulunması yeterlidir.) 

• (1) Adet Peyzaj Mimarı 

4.7. İhaleye katılan isteklilerden 1 Adet 2015 Model 1600 cc binek aracın işin başından 

sonuna kadar işin kontrolü için; aracın vergi, sigorta, yakıt, kasko, bakım onarım OGS ile tüm 

yasal yükümlülükleri yükleniciye ait olmak üzere idareye teslim edeceğine dair taahhütname 

verilecektir. 

4.8. Müteahhit işin başından sonuna kadar istenen 1 Adet Binek araç ile teknik elemanları 

aynı şekilde sözleşme tasarısına uygun işin başında hazır bulunduracağına dair düzenlenmiş noter 

onaylı taahhütnameyi, yeterlik belgesi evraklarına ekleyecektir. 

4.9. İsteklinin ISO-9001/2008, ISO-14001/2004, OHSAS-18001 kalite yönetim 

sistemlerine sahip olduğunu gösteren belgeler ve belgelerin alındığı kurumlara ait akreditasyon 

evrakları noter tasdikli olacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu şartı 

sağlaması zorunludur. 

4.10. İhale dosyasının satın alındığına dair belge. 

4.11. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere 

katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan. 

4.12. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

4.13. İhale dosyası idare adına Fen İşleri Müdürlüğü’nden 5.000,00,-TL. bedelle satın 

alınacak ve dosya satın alındı makbuzu dilekçeye eklenecektir. İhale dosyası yüklenici veya noter 

tasdikli vekâletnameye sahip vekiline verilir. 

4.14. İhalede yeterlik alabilmek için 4. Maddede belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 

tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Şişli Belediye Başkanlığı Fen İşleri 
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Müdürlüğü’ ne (Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 

2. Kat İhale Bürosu) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, en son 16.01.2015 tarih ve saat 

16:00’ya kadar isteklinin bizzat kendisi veya noterden tasdikli hususi vekâletnameye istinaden 

vekilinin imzalayacağı dilekçenin mesai bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt 

Bürosuna kayıt ettirildikten sonra ihale bürosuna verilmesi gerekmektedir. 

4.15. Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. 

4.15.1. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeterlilik Komisyonu 

tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir 

belge verilmeyecektir. Yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye 

Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. 

4.15.2. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınacaktır. 

4.16. İnşaat alanı, muhammen bedel, ve teminat: 

4.1.6.1. Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret-Hizmet Birimleri Kat Karşılığı Yapımı 

İşi’ne ait toplam inşaat alanı 142.816,78 m2 olup, Muhammen Bedel 272.868.189,00,-TL.’dır. 

4.1.6.2. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

4.2. Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

4.2.1. İç zarfa konulacak belgeler: Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

teklif mektubu) (İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı 

tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir) 

4.2.3. Dış zarfa konulacak belgeler: İç zarf, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adına 

2886 sayılı yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube 

limitlerini gösterir Limit içi) ve eki teyit yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren alındı makbuzu. 

Pay cetveli (istekliler pay cetvelinde idareye ve yükleniciye ait bağımsız bölümleri göstermek 

zorundadır. Pay cetveli isteklilerce imzalanacaktır. İlanın 4. Maddesinde = İhale Şartnamesinin 7. 

Maddesinde belirtilen tüm belgeler) 

5 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce 

dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 

verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

iade edilecektir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %04,95 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya 

tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 

10 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde 

verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir. 

11 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 11861/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr 

internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile 

denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 

öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Uygulamalı İstatistik Doç. 1 

İstatistik alanında Doçent olmak, 

Doğrusal olmayan Regresyon Analizi ve 

Zaman Serileri Analizi konularında 

çalışmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Tezhip Doç. 1 

Üniversitelerin Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin, Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümlerinin Tezhip Anasanat Dalında 

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta 

Yeterlik yapmış olmak, Geleneksel Türk 

Sanatları konusunda Doçentliğini almış 

olmak. 

 4/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 13/10/2014 tarih ve 494 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/12/2014 tarih ve 2215 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 45682 ada 8, 9,10 ve 11 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 11936/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik kadro ihtiyaçları için, 657 sayılı 

DMK.nun 48. Md. genel şartlarını taşımak, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri (5772 sayılı 

kanunuyla değiştirilen 23,25 ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak), 

"Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Ek’li akademik 

kadro ihtiyaçları için öğretim elemanları alınacaktır. 

(Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde 'Yönetmelik ve 

Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk 

Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce 

bilmeleri gerekmektedir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen 

İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almamış olan adaylar, başvuru yapacakları dalı 

belirtir dilekçelerine İngilizce bilgi düzeyi için aşağıda belirtilen verilen en az puanları sağladığını 

gösteren belgelerden birisinin fotokopisini ekleyeceklerdir: 

İngilizce ÜDS ve KPDS sınavları ile Uluslararası düzeyde yapılan İngilizce dil 

sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin, ÖSYM Yönetim Kurulu’nunca kabul edilen       

(14 Şubat 2014) asgari aşağıdaki puanlar esas alınacaktır: 

KPDS / ÜDS / YDS                TOEFL IBT 

  80                                    96 

- Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, 

yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan 

listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, 

atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın 

dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet 

düzenleyerek dilekçe ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. 

(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,” YÖK Diploma Denklik Komisyonu tarafından 

Denklik Belgesi alınması gereklidir).  

- Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra 

başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 

ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. 

- Yrd. Doç. kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler 

kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi 

yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yrd. Doç. 

Adayları, 2547/23b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yrd. Doç.liğe Yükseltilme ve 

Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavını başarmak 

zorundadırlar. 
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- Öğretim üyesi adayları başvurularını, Merkez Kampüs: Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan 

Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA Adresindeki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na, şahsen 

yapacaklardır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Son Başvuru Tarihi ... /01/2015 

günü saat 17:00'dir. 

ÖNEMLİ NOT: 

a. Öğretim Üyesi için, zorunlu ilan yerleri olan Gazete ve Resmi Gazete ilan başlangıcı 

…./01/2015 olup; ilgili yerlerde yayımlanmıştır. 

b. Üniversitemiz web sitesindeki duyuru, bilgi amaçlı olup; Öğretim Üyesi başvuru kriter 

ve süre esasları Gazetesin de yayımlanacak ilan esas alınacaktır. 

 

Meslek Yüksekokulu Açıklama 
Prof./Doç./ 

Yrd. Doç. 
Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. 

Makro Ekonomi-1119 Finansal İktisat 2.043   1 

Mühendislik Fakültesi Açıklama 
Prof./Doç./ 

Yrd. Doç. 
Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği - 

Bilişim Bilimleri ve Müh. 
Dijital Oyun 7.036 

    
1 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği - 905 

Elektromanyetik ve 

Mikrodalga 1.034 
    1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği - 905 
Elektronik 1.035   1   

Fen-Edebiyat Fakültesi Açıklama 
Prof./Doç./ 

Yrd. Doç. 
Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Modern İngiliz Tiyatrosu, 

Ortaçağ Edebiyatı, İngiliz 

Şiiri 4.019 

1     

Mütercim-Tercümanlık 

Çeviribilim/İngilizce Dil 

Eğitimi 4.054 (İngilizce 

Sözlü Anlatım) 6.021 

    1 

Mimarlık Fakültesi Açıklama 
Prof./Doç./ 

Yrd. Doç. 
Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. 

Mimarlık  Mimarlık-801 1     

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Açıklama 

Prof./Doç./ 

Yrd. Doç. 
Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. 

Bankacılık ve Finans 

1153 Finans Finansal 

Türev Araçları 2.170 

Finansal İktisat 2.043 

1 

  

  

 11909/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 6/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10/1-1 
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İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7/1-1 
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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

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
— Tokat İli Almus İlçesi Görümlü Beldesinin İsminin “Akarçay Görümlü” Olarak

Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 5/1/2015 Tarihli ve 6 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


