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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-

ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-

de tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

a) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı Yüksek-

öğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 
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b) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için

iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sınavla-

rında kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş

ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl

(yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız

olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavla-

rına girme hakkı tanınır.

c) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle ili-

şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde

son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav

hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki

derslere devam şartı aranmaz.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-

lirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye de-

vam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararla-

namazlar.

d) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç

dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını

tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri

üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna

bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.

Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-

renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri

süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir

şekilde yararlanamazlar.”  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası yatay geçişler ve

eş değer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumla-

rında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato

tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.” 
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yatay veya dikey geçiş yolu ile veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere,

daha önce almış oldukları derslere ilişkin ders muafiyeti ve intibak işlemleri senato tarafından

belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri senato

tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Son sınıf ile öğrenim süresini aşan, GANO’su 2.00 ve üzeri olan öğrenciler için

bir yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü kırk saat olarak belirlenir. 

(14) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre

yarıyıl/yılsonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona girenlerin listesi, ilgili

dekanlık/müdürlük tarafından Rektörlüğe bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel

Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılmayıp, bu derslerden başarılı olunduğu durum-

da GT, başarısız olunduğu durumda UT harf notu işlenir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, ilgili

birim yönetim kurulu kararıyla azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami kanuni

öğrenim süresinden sayılır. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından

itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. İzinli sayılma halleri ve şartları şunlardır: 

a) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faali-

yetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara sı-

navlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

b) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt

içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; birim

yönetim kurulu kararıyla her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin sü-

resi azami kanuni öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme sü-

resinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her de-

fasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

c) Hastalığa dayalı olarak, öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler,

yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve

rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi hesabında dikkate alınır.” 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belir-
lenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o dö-
nem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenci öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden
sayılır.”

“(2) Azami süreler içinde katkı payı /öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-
mesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun teklifi, Üniver-
site Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı
payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının web say-
fasından elektronik ortamda ders programını yapar. Öğrenci ders programını yaparken danış-
manının da görüşünü alır. Ders programını yapması ile öğrencinin kaydı, ekle-sil haftası sonuna
kadar geçici olarak yenilenmiş olur. 

(2) Kayıt yenileme işlemini geçici olarak yapmış öğrenciler istedikleri takdirde ekle-
sil haftasında ders değişikliği yapabilirler. Ders programının ekle-sil haftası içinde danışman
tarafından onaylanması ile öğrencinin kaydı yenilenmiş olur. 

(3) Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca
kabul edildiği takdirde ekle-sil haftasında program yaptırabilir. 

(4) Kaydını belirlenen sürelerde yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınav-
lara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl
öğrenim süresinden sayılır. 

(5) Belirlenen sürede veya ekle-sil haftasında programını yenileyen öğrenciler, ekle-sil
haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya
üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. 

(6) Öğrenci, kayıt yenileme sırasında ders programını yaparak almak istediği dersleri
seçer. Bu şekilde alınan derslerin; ortak zorunlu dersler, yan dal ve çift ana dal öğrencilerinin
lisans ana dal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç, kredi toplamı yirmi beşten çok olamaz.

(7) Ancak; öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü yarıyıldan, dört yıllık program-
larda yedinci yarıyıldan, beş yıllık programlarda dokuzuncu yarıyıldan itibaren yirmi sekiz
krediyi geçmemek üzere ders alabilirler. Öğrenimlerini, kayıtlı oldukları programın normal öğ-
renim süresinden önce tamamlama durumundaki öğrenciler de ilgili akademik birimin yönetim
kurulu kararıyla yirmi sekiz krediyi geçmemek üzere ders alabilirler.
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(8) Öğrencilerin başka üniversitelerden aldıkları dersler de bu maddenin üçüncü ve dör-

düncü fıkralarındaki sınırlamaların içindedir.

(9) 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ne

tabidirler. Bu öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıl en fazla 30 AKTS kredili, üçüncü yarıyıldan

itibaren en fazla 42 AKTS kredili ders alabilirler. Öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü

yarıyıldan, dört yıllık programlarda yedinci yarıyıldan, beş yıllık programlarda dokuzuncu ya-

rıyıldan itibaren en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü mad-

desinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya

dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı

olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden

sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yabancı/Türkçe dil hazırlık eğitimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ve Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenim süreleri bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç ön lisans prog-

ramında iki yıl, lisans programında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren

programlarda beş yıldır. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı ol-

dukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini

ödemeye devam ederler.

(2) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami

yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami sekiz yılda tamam-

lamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler

uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-

şulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla

olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a)  bendi dışında kalan son dönem öğ-

rencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına

bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.  Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması

gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya bu fıkranın (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar

sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,

programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere

beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.
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d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için

başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-

tirmediği dersler de dahil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl

ek süre verilir. 

e) Bu fıkranın (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-

çerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun

olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine,  genel akademik ortala-

malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi

derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın

genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili yönetim kuruluna verir. 

(3) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-

bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini öde-

meye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-

maz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.  

“(1) Dersler; zorunlu, seçmeli, eş zamanlı, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak

öğretim programlarında yer alır.”

“(5) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde

belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan prog-

ramlardaki Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üniversite

Yaşamına Giriş ve ilgili bölümler için İş Sağlığı ve Güvenliği dersidir.” 

“(7) Eş zamanlı dersler, herhangi bir yarıyılda birlikte alınması gereken, iki veya daha

fazla dersten oluşan ders grubudur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse,

ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması

halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır. 

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar

edebilir. Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hak-

kına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye

devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklen-

dikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan

not geçerlidir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar bölümlerin belirleyeceği ya-

rıyıl içinde herhangi bir hafta içerisinde yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi,

laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçe-

bilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.”

“(6) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler sonunda

mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tek dersi kalan öğrenciler,

tek ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde

genel akademik ortalaması 2.00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de

diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavından yararlanmak isteyen

öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek ders sınavları

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili yönetim kurulunca Öğ-

renci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz.”

“(9) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler ilgili yarıyıl sonunda yapılan bütün-

leme sınavlarına girebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 17 nci maddede belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlamaması,

b) Kaydını sildirmek istemesi,

c) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren

bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması ar-

kasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-

rine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-

miştir.

“(4) Mevlana değişim programı kapsamında kabul edilen öğrencilerin devam edeceği

ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Mevlana koordinatörleri ta-

rafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eş-

değer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya

yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli ola-

rak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe “İzinler” başlıklı 41 inci madde eklenmiş ve diğer

maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İzinler

MADDE 41 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yöne-

tim kurulu kararı ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. Bu maddenin ikinci fıkrası hariç,

öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden

yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne

başvurması gerekir. Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, eğitim-öğretim yılı için belirlen-

diğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli

sayılan öğrenciler, katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. İzinli sayılan

süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

29 uncu maddesi kapsamında milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve

bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli

sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. İzinli

sayılan süre Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde öğrencinin

devam etmediği sürenin telafi edilmesi veya derslerin üzerinden silinmesi ilgili yönetim kurulunun

teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli sayılan süre tüm

yarıyılı kapsıyorsa öğrencinin üzerindeki tüm dersler silinir ve izinli sayıldığı yarıyıl toplam

eğitim süresinin hesabında göz önüne alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim

sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469

2- 17/2/2013 28562

3- 12/5/2013 28645

4- 23/5/2013 28655

5- 24/9/2013 28775

6- 6/11/2013 28813

7- 9/3/2014 28936

8- 11/10/2014 29142

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             10 Ağustos 2015 – Sayı : 29441



Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PODİATRİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversitede podiatri (ayak sağlığı) konusunda çalışan araştırıcıları merkez çatısı al-

tında bir araya getirerek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik bilgi paylaşım-
larını sağlamak, ülkemizde bu konuda öncü olmak,

b) Üniversitenin podiatri ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının disiplinler arası işbirli-
ğini sağlamak,

c) Merkez kapsamında yürütülen çalışmaları uluslararası düzeye taşımak ve uluslararası
referans merkezi olmak,

ç) Podiatri alanındaki bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek,
d) Podiatri konusundaki araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında günümüzün gelişen

teknolojik olanaklarından yararlanmak ve ilgili teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmak,
e) Podiatrik sorunlar ve yönetimi konusunda eğitim programları, sempozyum, kongre

düzenlemek,
f) Farklı yaş ve hasta gruplarında karşılaşılan podiatrik sorunlar, önlenmesi ve yönetimi

konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, ilgili teknolojileri profesyoneller ve hastalar için
ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

g) Podiatrik sorunlara sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve
hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri
vermek ve eğitim seminerleri düzenlemek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faali-

yette bulunur:
a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “podiatri” konusunda, Üniversi-

tenin ilgili akademik birimlerinin de katılımı ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama pro-
jeleri geliştirmek,

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında, temel ve uygulamalı
araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

c) Bilimsel anlamda podiatrik çalışmaları temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde
kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ç) Üniversite bünyesinde podiatrik uygulamalara ilişkin kanıta dayalı bilimsel veriler
oluşturmak,

d) Podiatri alanında temel ve uygulamalı araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili farklı disiplinlerden ulusal ve/veya uluslararası
araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek podiatrik sorunlar ve yöne-
timi konusunda çalıştaylar düzenlemek,

g) Podiatrik sorunların birey, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği bireysel, sosyal
ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik teknoloji ve sanayi işbirliği ile projeler ge-
liştirmek,

ğ) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, bülten ve broşür basmak, yazılı ve gör-
sel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırıl-
masını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
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c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Boşalan üye-
liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye ye-
niden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AVRUPA HUKUKU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa

Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Avrupa hukuku alanında araştırma ve çalışmalar

yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa hukuku alanında ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, kolokyum

ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Avrupa hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve

bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
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c) Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları ile uğraşan ulusal ve uluslararası uz-

manlar ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer imkânları oluşturmak, ulusal ve

uluslararası ilgili yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmaya çalışmak,

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde

geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak,

e) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından De-

kanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür ye-

niden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ça-

lışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok 20 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılarda çoğunluk

şartı aranmaz.  

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 − (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 − (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 − (1) 10/9/2006 tarihli ve 26285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             10 Ağustos 2015 – Sayı : 29441



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli
ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabil-

mesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınav-
lar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü,

ç) Azami Süre: Bilimsel Hazırlık programı için bir akademik yılı (iki yarıyılı); yüksek
lisans programı için üç akademik yılı (altı yarıyılı); doktora programı için altı akademik yılı
(on iki yarıyılı); bütünleşik doktora programı için dokuz akademik yılı (on sekiz yarıyılı); ders
dönemi için doktora programında iki yılı (dört yarıyılı); bütünleşik doktora programında üç
yılı (altı yarıyılı),

d) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
yapmak üzere Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun (EABDK) önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-
lunun (EYK) onayıyla atanan üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,

f) Doktora Yeterlilik Komitesi: Doktora yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek
üzere üç yıllığına EABDK tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,

g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât

ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde
eğitim programı bulunan anabilim dallarını,

h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam
zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan Kurulu,
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ı) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EABDB): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan anabilim dalı Baş-
kanını,

i) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): EABDB Başkanlığında, varsa yardımcıları
ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün Başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte de-
kanlarıyla yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği Kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün Başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) GMAT (Graduate Management Admission Test): Üniversitelerarası Kurul tarafından
ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
n) GRE (Graduate Record Examinations): Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e

eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
o) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez konusunun

özelliği gereği EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla üniversite içinden veya başka bir
yükseköğretim kurumundan atanan öğretim üyesini,

ö) Kredi: EK’in kararı ve Üniversite Senatosunun onayıyla başka şekilde belirlenmediği
takdirde, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya
laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
r) Seminer Dersi: Lisansüstü öğrencilerin danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuyu

sözlü ve yazılı olarak sunduğu kredisiz olan uygulama dersini,
s) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
ş) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek

ve öğrenciyi yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden ve diğeri ana-
bilim dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim
üyesinden oluşan Komiteyi,

t) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini
öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz olan teorik dersi,

u) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ü) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve

doktora/bütünleşik doktora programlarından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, dok-

tora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla
yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yük-
seköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütüle-
bilir.
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(3) Doktora/bütünleşik doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bi-
limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğ-
retim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.

(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dallarıyla aynı adı taşır. Ancak, bu
anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca,
EK’in teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde anabilim dallarından
farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun
uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas
alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) EABDAK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK’çe onaylan-
dıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı ve YÖK’ün iz-
niyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak ortak programlar
yürütebilir.

(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK’nin

önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans
ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için ge-
rekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. İlan her yarıyıl
başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tara-
fından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın
beyanı esas alınarak yapılır.

Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar

ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına

sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları
gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner
Fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar da-
lında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan
türünden en az 65 standart puan almaları ve YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ça kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Lisans sonrası doktora programına (bütünleşik doktora) başvurabilmek için bir lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES’ten en az 80 puan alan ve lisans not ortalaması 4.00
üzerinden en az 3.00 olan lisans mezunları, YDS’den 55 puan veya ÜAK’ça kabul edilen bir
sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları durumunda, kontenjanlar dâhilinde bütünleşik
doktora programına başvurabilirler.
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ç) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde
kabul gören GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eşdeğer bir puan alanların,
ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.

d) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği
onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir.
a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’de-

ki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya YÖK tarafından eşdeğer olarak kabul edilen
bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ilgili enstitü
tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan alınması şarttır.

b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında
ÜAK’ın doçentlikte kabul ettiği dillerden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ça kabul
edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD Başkanlığının görüşü alınarak
EYK tarafından karara bağlanır.

ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler,
ALES puanıyla ilgili olarak Türk uyruklu öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri akademik takvimde belirtilir.
Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen

zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin
kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans
mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç
katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğren-
cilerin başarı notu hesaplanmaz.

(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55; doktorada ise en az 65 puan alan aday-
lar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu,
mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(4) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday
belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından üni-
versitenin internet sayfasında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen

öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna
göre:
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a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen
öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce EABDK’nin önerisi ve
EYK’nin kararıyla belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil
edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir.
Alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez.
Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bi-
limsel hazırlık programı en az 20, en fazla 40 AKTS’den oluşur.

d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan
derslerin intibakları EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkra-
sına göre yapılır.

e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre
yürütülür.

f) Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğ-
renciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

g) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarısız olunması durumunda
EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı doğrultusunda ders tekrarı yapılır veya yeni dersler al-
dırılabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda

bilgisini artırmak isteyenler, EABDK’nin olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla ilgili anabilim
dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak
kabul edilmek için adayların;

a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmaları,
b) Belirlenen öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt döneminde yatırmaları,
c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilmeleri için not ortalamaların 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer ve bu statüde ders alan öğrenciler

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde,

özel öğrenci olarak aldıkları derslerin intibakı, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvur-
maları hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına
göre yapılır.

(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.
(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları,

ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri

ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer

bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları du-
rumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için ens-
titünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için
başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK’ce oluşturulan komisyon tarafın-
dan değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği prog-
rama intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK’nin görüşü
alınarak EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(2) Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin; lisansüstü programda en az bir yarıyılını ba-
şarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş ya-
pılamaz.

(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK’nin görüşü alınarak EYK tarafın-
dan belirlenir. Öğrenci EABDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendi-
sine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez
önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak
tez konusu değiştirilir.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve değişik hükümler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin ka-

yıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek ka-

yıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır
ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla
kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kaydı yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik tak-

vimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Azami süreyi aşan öğ-
renciler, YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Kayıt yenileme sırasında katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yaptırmayan veya kaydını
yenilemeyen öğrencinin danışmanının danışmanlığı dondurulur.

(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorun-
dadır. Bir yarıyıl için alınacak ders miktarı en fazla 45 AKTS’dir.

(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.
(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tara-

fından onaylanması ve ders kayıt formunun çıktısı alınarak imzalanıp enstitü öğrenci işlerine
teslim edilmesi zorunludur.

(8) Seminer dersi:
a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine

dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.
b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla ya-

rıyıl içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az yedi gün önce EABD Başkanlığı
tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte
en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla
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yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle birlikte üç iş günü içinde EABD Başkanlığı tarafından
enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sunulan seminer enstitü tez yazım kurallarına göre hazırlanarak
danışman onayından sonra ciltlenmiş bir nüshası bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir, bir nüs-
hası da EABD Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve

seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer

dersi açabilir.

(9) Uzmanlık alan dersi:

a) Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve

tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.

b) Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt

yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci

danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının tez dönemlerinde bulunan ve

uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir uz-

manlık alan dersi açabilir.

ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğ-

retim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK’nin önerisi ve

EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alır.

(10) Ders seçimi; yüksek lisansta öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden alınabilir. Lisansüstü ders-

ler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından,

danışman ile EABDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik

esasları çerçevesinde yapılır.

(11) Kayıt dondurma; ilgili EABDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Üniversite Se-

natosu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki ya-

rıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez

ve sınavlara giremez. Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi du-

rumunda EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

(12) İntihal programı raporu; lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili

öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu enstitüye teslim edilir.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta

(70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tara-

fından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik ders-

lere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.

(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamış-

larsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD Baş-

kanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seç-

meli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Sınavları ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bü-

tünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam ko-
şulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her
yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi akademik takvime göre belirlenir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı
notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav
notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.

(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulama-
lara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin
genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.

(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşa-
ğıdaki gibidir:

b) Ayrıca, katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli),
YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT (yeterli) ve YZ (ye-
tersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem
projesi ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu
sağlamayan öğrencilere verilir ve F başarı notuyla değerlendirilir.

c) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders
ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.

ç) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ay-
rıca, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tek-
rarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

(5) Ara sınavlarından herhangi birine, Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş haklı
ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, EYK kararıyla mazeret sınavı
açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav
tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle
enstitüye başvurmak zorundadırlar.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ara sınavlar için onbeş gün, yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır.
Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği ta-
rihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

(7) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir.
Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, pro-
fesör ve doçentler bir yarıyılda en fazla üç, yardımcı doçentler ve doktoralı öğretim elemanları
ise en fazla iki ders açabilirler.

(8) Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun onayıyla yeni dersler
açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

(9) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili
EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.
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10) Enstitü Anabilim Dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini
alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders tekrarı yapmış
sayılırlar.

Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not

ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla, kay-
dolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsa-
yısı çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir
not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO; öğren-
cinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO
bulunur. GANO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması hâlinde, bu dersten alınan en son
not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu geçerli
olur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu li-

sansüstü eğitim programından, özel öğrenci statüsünde veya bilimsel hazırlık programında li-
sansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders
saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABDK’nin teklifiyle EYK tarafından
karara bağlanır. Yatay geçişler hariç, bu derslerin toplam AKTS’si ilgili lisansüstü eğitimde
alınan derslerin toplam minimum AKTS sayısının %50’sini geçemez. Bu dersler ya intibak et-
tirilir ya da olduğu gibi kabul edilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK’nin kararıyla
belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir
lisansüstü programa transfer edilemez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içeri-

sinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi
hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç
iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK ta-
rafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durum-

larda enstitüyle ilişiği kesilir;
a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı

kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bu-
lundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil
tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler
öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlana-
mazlar.

Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşa-

ğıdaki esaslar uygulanır:
a) Danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman atanıncaya kadar

EABDB danışmanlık görevini yürütür.
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b) Danışman, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğ-
retim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üye-
leri arasından da atanabilir.

c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığına atanabilmesi için, en
az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

ç) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık
üst sınırı 12’dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet or-
tak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

d) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan
öğretim üyeleri başlamış olan danışmanlıklarına süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.

e) Danışmanın, altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla
belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması,
askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi; ayrıca öğrenci veya da-
nışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayıyla öğren-
cinin danışmanı değiştirilebilir.

f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü
resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tes-
pit edildiği durumlarda, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapı-
labilir.

g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen
öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD havuzunda toplanır.
Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABDB yürütür. Bu danışmanlık pasif
olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.

h) Pasif durumdaki öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda EABDK’nin teklifi ve
EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamak-
tır.

(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir
seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yedi adet ders ve bir seminer
dersinin toplamı minimum 60 AKTS olmalıdır.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç yarıyıldır.

Azami süreyi aşan öğrenciler YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılmayla tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye
kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak,
bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla
gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi
verebilirler.
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(3) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT,
D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 GANO elde etmesi gerekir.

(4) Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanının
denetiminde ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırladığı tez önerisini danışman ona-
yından sonra en erken ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD Başkanlığına teslim edebilirler. Tez
önerisi, EABDK’nin kararı olarak EABD Başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve
EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi
kabul edilen öğrenciler, üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına ve uzmanlık alan
dersine kayıt yaptırabilirler.

(5) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, se-
miner dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından minimum 90 AKTS’yi tamamlaması zo-
runludur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi EABD Başkanlığına

teslim etmesinden sonra, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla jüri belirlenir. Jüri, biri öğ-
rencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak
üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda
ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmalıdır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı
olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD Başkanlı-
ğınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci, en erken altı ay sonra savunmaya gire-
bilir.

(7) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yönetmeliğe uygun olarak
yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkânı verilir.

(8) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında
çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

(9) Tezi reddedilen öğrencilere gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmak kaydıyla talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilerek programla ilişikleri sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez mer-
kezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, ens-
titüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans
diploması almaya hak kazanır.

(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
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(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın adı bulunur.

(4) Disiplinlerarası enstitü anabilim dallarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında
takip ettikleri bilim dalının adı da bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 adet ders ve 30

AKTS karşılığı dönem projesi dersinden oluşur. 10 adet dersin toplamı minimum 60 AKTS
olmalıdır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü eğitim programlarında yalnızca tezsiz yüksek lisans eğitimi
yürütülebilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda enstitüye yazılı bir rapor vermek zorundadır. EYK, EABDK’nin önerisiyle tezsiz
yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem pro-
jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi bu Yönetmeliğin 21 inci
maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı

tüm derslerden ve dönem projesinden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00
GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi üçüncü dönemde başlar ve azami sürenin sonuna
kadar devam edebilir.

(3) Azami süreyi aşan öğrenciler YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döne-
me ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılmayla dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilerin kendilerine
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlilik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalış-

masıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
(2) Yeterlilik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,

EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından yapılır.
(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.

(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç
üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır, EABD Başkanlığınca sınavı
izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlilik sınavı tekrarlanır.
(6) Yeterlilik sınavına katılmayan öğrenci en erken altı ay sonra yeterlilik sınavına gi-

rebilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlilik sınavını

başarıyla tamamlayan öğrenci EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması almaya
hak kazanır.

(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın adı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-
diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alınan dersler ve seminerin toplamı minimum
60 AKTS olmalıdır.

(3) Bütünleşik doktora programı ise, 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet
ders, iki seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından
oluşur. Alınan dersler ve seminerlerin toplamı minimum 120 AKTS olmalıdır.

(4) Danışman ve EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisans dersleri de alınabilir.
Ancak bu dersler ders yüküne dâhil edilemez.

Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle ka-

bul edilenler için en az üç yıl (altı yarıyıl), lisans derecesiyle kabul edilenler için en az dört bu-
çuk yıldır (dokuz yarıyıl). Ders dönemi doktora programında en az iki yarıyıl, bütünleşik dok-
tora programında en az üç yarıyıldır. Azami süre sonunda ders dönemini başarıyla tamamlaya-
mayan öğrenciler başarısız kabul edilirler ve doktora yeterlilik sınavına giremezler.

(2) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından,
özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya
yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan
öğrenciler yeterlilik sınavına girebilmek için başvurabilirler.

(3) Yeterlilik ve tez önerisi savunma süreleri hariç, doktora tez süresi en az üç yarıyıldır.
(4) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı

tüm derslerden YT, C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3.00 GANO elde etmesi ge-
rekir.

(5) Azami süresi içerisinde ders dönemini ve tezini tamamlayamayanlar YÖK tarafından
belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşuluyla kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılmayla tez hazırlama hariç,
öğrencilerin kendilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-
vam eder. Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş olanlara, doktora tezinde başarılı
olamadıkları takdirde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
hâlinde taleplerine istinaden tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora yeterlilik sınavı
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora ça-

lışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Doktora yeterlilik sınavı altı ay arayla yılda iki kez yapılır. Yeterlilik sınav tarihleri
EYK tarafından belirlenir.

(3) Doktora yeterlilik sınavları, doktora yeterlilik komitesi/EYK tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Yeterlilik komitesi/EYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Yeterlilik sınav jürisi birisi öğrencinin tez da-
nışmanı olmak üzere ikisi anabilim dalı içerisinden, ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri
başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.

(4) Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
yeterlilik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkan-
lığınca yeterlilik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin
onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi/EYK yeterlilik sınavını başaran bir öğrencinin,
ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Doktora yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, altı ay sonra tekrar sınava alınır.
Tez İzleme Komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABDK’nin önerisi

ve EYK’nin kararıyla bir ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. TİK üyelerinde
aynı usulle değişiklik yapılabilir.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD için-
den ve dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan birer öğretim üyesi yer alır. İkinci
tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve tez yazım
kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü
olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-
Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyele-
rine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içeri-
sinde EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir.
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(5) Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan, yeterlilik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler için altı yıl sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için dokuz yıl
sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
EABDK’nin önerisi ve ilgili EYK’nin onayıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde
en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bir öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından minimum 180 AKTS’yi; bütünleşik doktora progra-
mından mezun olabilmesi için ise minimum 240 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım

kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı bir

öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI veya SCI-EXP indeksince taranan bir dergide
yayınlatmış veya DOI numarası almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin
ise tezinden en az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış
veya DOI numarası almış olması zorunludur.

(3) Öğrencinin asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi EABD Başkanlığına
teslim etmesinden sonra, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla jüri belirlenir. Jüri, üçü
öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri
başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken 10 gün en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı
olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD
Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci en erken altı ay sonra tez savuma sınavına
girebilir.

(8) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yönetmeliğe uygun olarak
yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkânı verilir.

(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında
çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tez
merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen öğrenci, doktora diploması almaya
hak kazanır.

(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın adı bulunur.
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(4) Disiplinlerarası enstitü anabilim dallarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında
takip ettikleri bilim dalının adı da bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi
MADDE 37 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili

olarak, Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan
Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci
değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir
veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ens-
titüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için
kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları ders-
lerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak,
EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre
değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de üniver-
sitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları
dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve
7/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülür.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 39 – (1) 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

ramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında
(ÜDS) başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte enstitüde kayıtlı olan öğrenciler, dilekçeyle
başvurmaları hâlinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olabilirler.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ
Başbakanlıktan:
Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun hu-

zuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık sebebiyle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e (P.1969-1) Devlet Şeref Madalyası verilmesi,
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 4/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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10/8/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Ağustos 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29441 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2012/1532 

KARAR NO : 2013/545 

ŞİKAYETÇİ SANIK : SEFA SELİM COŞKUN İbrhaim, Ayfer oğlu 1993 D.lu Elazığ, 

Merkez Örençay Mah./Köy nüfusunda kayıtlı  

SUÇ : Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 09.04.2012 

KARAR TAR. : 14.05.2013 

HÜKÜM : TCK: 86/1. Maddesi uyarınca 1 Yıl 5 Ay 15 Gün hapis cezası 

verilmiştir. Şikayetçi olduğu UMUT KAPUSUZ ve ENGİN 

ASMAHAN haklarında TCK: 73/4. MADDESİ UYARINCA 

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiştir. 

 6003 

—— • —— 

Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/484 

Karar No : 2015/454 

İLAN TUTANAĞI 

SANIK: ABDULKARIM ALI AISHA. Ali ve Maroush oğlu, 23.09.1966 Aleppo 

doğumlu, Suriye’nin Halep ilinde ikamet eder. 

5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesine Muhalefet etmek suçundan Mahkememizin 

27/05/2015 tarih ve 2013/484 Esas, 2015/454 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kamu davası 

açılarak, sanığın 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet etmek suçunu gerçekleştirdiği ve eylemine uyan 

5607 sayılı Kanunun 3/1 (ilk cümle). maddesi ve TCK’nun 62/1, 52/2-4, 50/1-a, 54/4. maddeleri 

gereğince sonuç olarak sanığın 6000 ve 80 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen 

karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu, sanığın Suriye uyruklu olması nedeniyle tebliğ 

yapılamadığından, işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle 

tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 

sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur. 

 6265 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

Esas No : 2010/42 

Karar No : 2015/241 

Hükümlü : ONUR KARTAL, HÜSEYİN ve KİRAZ oğlu, 12/09/1989 

GAZİOSMANPAŞA doğumlu, ERZİNCAN, KEMAH, KARACA 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Suç : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, 

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar 

Verme, 

Suç Tarihi : 16/01/2010 

Kanun Maddesi : 5237 sayılı yasanın 142/1-b, 143, 62, 116/1, 63, 151/1,53/1,53/3, 

Verilen Ceza : 1 yıl 11 ay 10 gün hapis, 5 ay hapis, 3 ay 15 gün hapis cezası, 

Yukarıda adı yazılı hükümlü hakkında mahkememizce gıyabında verilen 04/03/2015 

tarihli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması 

nedeni ile tebliğ olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 

kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 

bulunulmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği hususu 

tebliğ olunur. 6653 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/2134 

 : 2012/1010 Karar 

Davacı : K.H. 

Sanık : ARİF KURT, Halim ve Remziye oğlu, 06/07/1984 Lice d.lu, 

Diyarbakır, Lice, Dernek Nüf. kayıtlı, Hürriyet Mah. Demir Sok. No: 

13/1 Büyükçekmece/İSTANBUL 

Suç : HIRSIZLIK 

Suç Tarihi : 19/09/2009 

Kanun Maddesi : TCK. 142/1-e 

Verilen Ceza : 2 YIL ERTELEMELİ HAPİS CEZASI 

Karar Tarihi : 14/06/2012 

Sanık Arif KURT hakkında mahkememizce verilen 2009/2134 E - 2012/1010 K sayılı ve 

14/06/2012 tarihli gerekçeli karar sanık PTT marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış 

olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır. 

Özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince Resmi 

Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ 

olunur. 6654 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÇÖP KUTUSU, PLASTİK KLİPS VE PLASTİK KAPAK 

TAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/99062 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 1735   Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Koltuk Arkası Plastik Kapak ve Servis Masası 

Kilidi (Kalıbı Dahil): 80 Adet, Koltuk Arkası 

LCD Ekran Plastik Kapağı (Kalıbı Dahil): 80 

Adet, Koltuk Arkası Çöp Kovası ve Kapağı 

(Kalıbı Dahil): 400 Adet, First Class Koltuk 

Minder Montaj Klipsi (Kalıbı Dahil): 5000 Adet 

  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 01/09/2015 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7156/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına ait 10 adet taşınmaz mal, ihale 

şartnamelerinde belirten gün ve saatte Kapalı Teklif Açık Arttırma ihale usulü ile satılacaktır. 

Taşınmaz mal satışı ihaleleri ile ilgili detay www.thk.org.tr adresi ihalelerimiz bölümünde 

görülebilir. 

2 - İhalelerin tümü, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No:33 

Opera/ANKARA) yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 

ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne 

teslim edeceklerdir.  

4 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim 

Müdürlüğünden temin edebilirler. Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup 1 (bir) adet 

şartname bedeli 100,00 (Yüz) TL’dir. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 71 /  303 73 78-79-80 7192/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2015 – Sayı : 29441 

 

10 ADET FİBERGLASS MAST (DİREK) NDB ANTENİ TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2015/27 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No:32  06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 

204 28 78  +90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı -10 adet Fiberglass Mast (Direk) NDB Anteni 

Temini 

b) Teslim yeri : Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal 

Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Depolarıdır. 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

130 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 17.09.2015 günü saat 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 ‘inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi.  
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j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az 

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belge veya 

teklif edilen anten miktarında (teslimat süresi içerisinde 10 adet) üretim kapasite raporunu veya 

teknolojik ürün deneyim belgesini sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların Broşür, Katalog ve Fotoğrafları: 
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4.2.4.1. Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen Antenlere ait 

güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanların 

antenle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Aksi takdirde eksik dokümanlar ile 

yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu 

olmayacaktır.  

4.2.4.2. Teklif edilen antenlere ait teknik dokümanların eksiksiz olmasına özen 

gösterilecek, teklif değerlendirme esnasında ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri (Genel prensipler, 

montaj, ilk servise verme, bakım-onarım, v.b.) ihtiva edecektir. 

4.2.4.3. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen antenlerin ön ve 

arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir.  

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Bu ihalede benzer iş olarak, SSB Antenleri ve/veya NDB Metal Antenleri kabul 

edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7. İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Odada 

görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili 

kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait 

“istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı 

yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. 

8 - Teklifler 17.09.2015 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odaya 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 7178/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Beyşehir Belediye Başkanlığından: 

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH 

      6.720.000,00 TL. 201.600,00 TL. 21/08/2015   Saat: 14.30 

1 - Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi,1059 ada 62, 64 ve 65 nolu parsellerde 

bulunan arsalar üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi 192 Daire ve 6.720.000,00 TL + KDV 

Muhammen bedelle 18 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, 

kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İhale, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No:2 Beyşehir/ KONYA adresinde 

bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut 

Aksin sokak No:2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL. bedelle satın alınabilir. 

4 - İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda 

bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İSTEKLİLER 

İhale günü saat 14:00’e kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğüne vereceklerdir.  

1 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak 

istendiğine dair dilekçe, 

2 - Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı, 

3 - 2015 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından 

alınmış belgeyi,  

4 - İstekli, ihale tarihi itibari ile 5 yılı kesintisiz doldurduğuna ve son 2 yılı müteahhitlik 

yaptığına dair faaliyet belgesi, 

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini, 

7 - Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi, 

8 - İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi, 

9 - Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti 

10 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

11 - İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını 

sağlaması gerekir. 

12 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz. 

13 - Vergi borcu yoktur yazısı. 

14 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15 - Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka 

geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 

maddelerindeki şartları taşıyacaktır. 

İlan olunur. 7170/1-1 
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KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işi 

anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.09.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 7184/1-1 

————— 
ALTINTEPE TIP MERKEZİ İÇİN RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi için 5 (beş) yıl süre ile radyoloji hizmeti idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 150.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA”adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 03.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Merkez 

Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif Teminat Mektubu” zarfı 04.09.2015 günü saat 14:30’da Genel Merkez 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7185/1-1 

————— 
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN 

ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan depoların çatı tadilatı anahtar teslimi 

götürü bedelle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.09.2015 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7187/1-1 
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MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Konya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek, Hurda veya trafik hasarlı durumda bulunan 27 adet 

muhtelif marka ve modelde taşıt ile 188 kalem hurda demirbaş ve muhtelif kırpıntı malzeme 4645 

Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 2015 Model Renault Yeni 

Kangoo Multix Touch 1.5 DCİ 90 BG Dizel marka taşıtlar ve Teks İnvest Lexmark T650 25 K 

Muadil Toner ile mübadele edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, faks ve telefon numarası: 

Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mah. Azerbaycan Cad. 

No: 2/D MERAM/KONYA - 0 332 248 94 73 - kademe42konya@hotmail.com 

2 - İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: 

4645 Sayılı Kanun gereği kamu taşınır malların mübadelesiyle 27 adet taşıt ve HEK 

malzeme 213.412,54 TL’den başlayan kapalı zarfla verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucu en 

yüksek teklif miktarı üzerinden sözlü olarak açık artırmaya geçilecektir. 

3 - Değer Tespit Komisyonunu Belirlediği Tahmini Bedel: 213.412,54 TL. 

4 - Geçici Teminat Tutarı: 12.804,75 TL. 

5 - Mübadelenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı: 

Konya Emniyet Müdürlüğü Horozlu han Mah. İstanbul yolu üzeri Bölge Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü yanı İkmal Büro Amirliği SELÇUKLU-KONYA - 25.08.2015 

Saat:14.30 

6 - Mübadele Konusu Belgeler: 

Şartname ve ekleri, Konya Emniyet Müdürlüğü Horozlu han Mah. İstanbul yolu üzeri 

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanı İkmal Büro Amirliği SELÇUKLU-KONYA 

adresinde görülebilir. Mübadeleye girecek isteklilerin şartnameyi Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüklerine yatıracakları 30,00 TL karşılığında İkmal Büro Amirliğinden alabilirler. 

Mübadeleye katılabilmek için şartname almak zorunludur. 

7 - Mübadele Konusu Malzemelerin Görüleceği Yer: 

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında İkmal Büro 

Amirliğinde, hurda demirbaş malzemeler Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

Toprak Sarnıç Mah. Azerbaycan Cad. No: 2/D MERAM/KONYA adresinde görülebilir. 

8 - Mübadeleyi Alan İstekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağı: Sözleşme yapılacaktır. 

9 - Mübadeleye Katılacak Olanlar: 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 6’dan az olmamak üzere, geçici teminat mektubu 

veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

I. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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II. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

I. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

II. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kolektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi, 

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belgesini, 

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

sunmaları zorunludur. 

g) İhale dokümanın satın alındığına dair belge, 

Yukarıda istenilen belgelerin olmaması halinde, istekli mübadele dışı bırakılır. 

İlan olunur. 7114/1-1 

—— • —— 

21 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gölcük Asker Hastanesi Baştabipliği ihtiyacı 7 kısım 21 kalem tıbbi 

malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.   

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  
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b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7193/1-1 

—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1 - "GÖLCÜK VE AKSAZ DENİZ ÜSLERİ LİMAN İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ 

(GOLCUK AND AKSAZ PROVIDE IN-PORT CONNECTIONS)" YAPIM İŞİ 

2 - "CENGİZ TOPEL DENİZ HAVA ANA ÜS KOMUTANLIĞI DAR KAPSAMLI 

İŞLERİN B TİPİ MASRAF TAHMİNLERİNİN HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK 

HİZMETLERİ." 

YUKARIDA ADI GEÇEN İŞLER İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ 

MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA;

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN 

DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, 

1 - NOLU İŞ TASNİF DIŞI OLDUĞUNDAN; BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE, 

2 - NOLU İŞ NATO HİZMETE ÖZEL KLERANSINA SAHİP OLDUĞUNDAN; BİR 

DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK 

BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK, 

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN 

BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 15 EYLÜL 2015 SALI GÜNÜ SAAT: 11.00’E 

KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK 

TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER 

DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML.VE NATO GÜV.YAT. D. BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 7078/1-1 
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YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANLARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

Teşekkülümüz ihtiyacı olan Yüksek Basınçlı Buhar Kazanları ve Ekipmanları %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.08.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.   

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6842/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları 

taşımaları, gerekmektedir. 

İlgili adayın; 

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları, 

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, 

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, 

doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,  eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın 

listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Unvanı Adet 

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. 1 

 7194/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL’e Devlet Şeref Madalyası

Verilmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1201 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1822 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/6979 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7443 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7611 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7872 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2014/6129 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


